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Lietuvos Steigiamojo Seimo buvę nariai, ryšium su Seimo 
sukvietimo 50 metų sukaktimi, su šiuo raštu kreipiasi į atitinkamų 
aukštųjų parlamentų rūmų bei senatų, ir į žemųjų parlamentų 
rūmų narius ir į panašias atitinkamų kraštų demokratines insti
tucijas :

Minint 50-ją Lietuvos Steigia
mojo Seimo istorinio pirmojo po
sėdžio sukaktį, mes, žemiau pa
sirašę, laisvame pasauly gyveną 
buvę Seimo nariai; jūsų malo
niam dėmesiui pateikiame šias 
mintis:

Lietuvos Steigiamasis Seimas, 
1920 metais visuotinio balsavi
mo kėliu išrinktas ir lietuvių 
tautos atitinkamai įgaliotas, 
1920 metų gegužės mėn. 15 d. 
paskelbė, kaip įvykusį faktą, at
statymą nepriklausomos ir su
vereninės Lietuvos Respublikos, 
laisvos nuo visu ryšių su Rusija 
ar kitomis valstybėmis. Steigia
masis Seimas taip pat patvirti
no Lietuvos su Sovietų Rusija 
Taikos sutartį,, kurioj e pastaroji 
pažymėjo, jog jLy “pripažino be 
jokių rezervų/Lietuvos Valsty
bės suverenuos teises ir nepri- 
klausomyU^j su visomis iš to pri
pažinimu sekančiomis juridinė
mis išvadomis, ir laisvu noru vi
siems laikams atsisakydama vi
sų Rusijos suverininių teisių į 
lietuvių tautą ir Lietuvos žemę”.

Tačiau SSSR, susitarusi su 
nacių Vokietija, 1939 metais įvyk

. soma Lietuvą pripažinti sovieti
ne respublika”.

Europos Taryba gi, savo pra
nešime apie Baltijos valstybes 
(1960 m. rugpjūčio mėn. 23 d.,

na

krašte buvof įsteigta visa eilė so
vietų bazių, o 1940 m. birželio 
15 d. Sovietų Sąjungos ginkluo
ti daliniai įsiveržė ir užėmė kraš
tą.

Siekdama nuslėpti šiuos, neiš
provokuotos agresijos.’prieš Lie
tuvą veiksmus, SSSR, uždraudu
si visas nekomunistines partijas 
ir suėmusi daugiau kaip 2,000 
žymių lietuvių veikėjų politikos, 
kultūros ir ūkio srityse, 1940 
metų liepos mėn. 14 d. surežisa
vo vadinamus “rinkimus į Liau
dies Seimą”, kuriam kandidatus 
parinko Kremlius. Buvus jau
čiamai Raudonosios armijos 
grėsmei ir prieš nebalsuojančius 
panaudojus atvirus grasinimus, 
rinkikams nebeliko kitos išeities, 
kaip “balsuoti” už “pasiūlytą” 
kandidatų sąrašą.

1940 metų liepos mėn. 21 d., 
vos vienai valandai ir trims mi
nutėms praslinkus, pirmąjį po
sėdį pradėjus, ’’Liaudies Seimas” 
priėmė nutarimą, kuriuo pa
skelbtas sovietinės santvarkos 
įvedimas' ir Lietuva paskelbta 
Sovietų Socialistine Respublika. 
Po trumpos pertraukos, buvus 
reikalui išversti, kitą nutarimą 
iš rusų į lietuvių kalbą, “Liau
dies Seimas”, priėmė antrąjį nu
tarimą, kuriuo SSSR Aukščiau
sioji Taryba prašyta priimti Lie
tuvą į Sovietų Sąjungą sąjungi
ne respublika,

Visos SSSR pastangos užmas
kuoti jos įvykdytą agresiją pa
saulio’ nesuklaidino. JAV-bių 
Kongreso Atst. Rūmų (83 Kon
gresas, H. Res. 346). Pranešimo 
spec, komitetui išvadoje pareiš
kiama:

“Klaidingi ir tikrove neparem
ti yra bet kokie SSSR tvirtini- 
mai, esą, jai vadovaujant 1940 
m. liepos mėn. įvykdyti rinki
mai buvo laisvi ir savanoriški ar 
kad buvo teisėti tų rinkimų iš
davoje išrinktame “Seime” pri
imti nutarimai, kuriais buvo pra-

“Maskvą bando įtikinti lais
vąjį pasaulį, kad lietuvių tauta 
savo noru prisijungė prie sovie
tų pavergtų tautų grupės ir kad 
lietuvių tauta, sovietų okupaci
joje, pasiekusi žymią ūkio ir 
kultūros pažangą... Iš tikrųjų gi, 
sovietų propagandai, jų teigi
mams patvirtinti, nepavyko pa
teikti jokio tarptautinio teisinio 
įrodymo.

Sovietų vadų pareiškimai yra 
klaidiną ir prieštarauja tikra
jai padėčiai Lietuvoje”.

Mes reiškiame savo giliausią 
padėką vyriausybėms ir parla
mentų atstovams visų tų kraštų, 
kurie griežtai nepripažįsta prie
varta įvykdytos ir neteisėtos, 
kad ir užmaskuotos, aneksijos ir 
kurie remia visų tautų savival
dos teisę, Mes taip pat dėkoja
me laisvojo pasaulio vyriausy
bėms, parlamentarams bei pa
skiriems asmenims, palaikan
tiems lietuvių tautą, jai ginant 
žmogaus teises ir kovojant už 
Lietuvos laisvę ir nepriklauso
mybę. / Jį

Tuo pačiu metu mes kreipia
mės į vyriausybes, parlamentų 
atstovus ir į visus laisvę mylin
čius gyventojus, prašydami kiek
viena galima proga, veikti, sie
kiant:

1. neleisti, kad tarptautinėse 
institucijose, konferencijose ar 
sutartyse sovietų agresijos velk
inai tiesiogiai ar netiesiogiai bū
tų pripažinti teisėtais ;

2. reikalauti, kad SSSR iš oku
puotos Lietuvos ir kitų sovietų 
užimtų kraštų atitrauktų jos 
karinius, politinius dalinius bei 
administracijos aparatą, tuo bū
du sudarant sąlygas toms tau
toms naudotis jų laisvo apsi
sprendimo ir laisvo vyriausybės 
pasirinkimo teisėmis.

Lietuvos* Steigiamojo Seimo 
„..nariai: Eliziejus Draugelis, 
Lietuvos Ūkininkų Sąjunga; My
kolas Krupavičius, Lietuvos 
Krikščionių Demokratų Partija; 
Jonas Pakalka, Lietuvos Social
demokratų Partija; Magdalena 
Galdikienė, Lietuvos Krikščionių 
Demokratų Partija;Antanas Mil- 
čius, Lietuvos Darbo Federacija; 
Juozas Pronskus, Lietuvos Vals
tiečių Liaudininkų Sąjunga; Ka
zys Škirpa, .Lietuvos Valstiečių į 
Liaudininkų Sąjunga. 
New York, N. Y., 
1970 m. gegužės 15 d.

Chicago, Ill. — Pirmadienis, Gegužio-May 18 d., 1970 m. Kaina 10c

Amerikiečiu ir piety vietnamiečiu jėgos Kambodijojė raBo didelius komunistu sandėlius, 
vietų gamybos priešlėktuvinis pabūklas ir nemažai mtn^hei amunicijos.

ryzr$r maišus.

H KERŠTO PUOLIMAS LAIVYNO BAZĖJE
TEL AVIVAS. — Egiptiečiams praėjusią savaitę nuskandinus 

Izraelio žvejų laivą, stebėtojai laukė Izraelio keršto veiksmo, ku
rio ilgai neteko laukti, šeštadienį Izraelio lėktuvai puolė Egipto 
laivyno bazę Raudonojoje jūroje Ras Banas. Amerikiečių statyti 

>?Į; Phantom lėktuvai nuskandino Egipto naikintuvą ir raketų laivą. 
S Egiptas pripažįsta, kad toks puolimas buvo ir naikintuvas buvęs 

U? ’ sužalotas, tačiau nieko nemini apie raketų laivą. Egiptas sako, 
kad 10 jūreivių buvę sužeisti.

JAKARTA. — Indonezijoje 
susirinkę 11-kos Azijos valsty
bių atstovai priėmė nutarimą 

’. prašyti visus išvežti iš Kambo- 
' dijos svetimas kariuomenes. Bu- 
į vo paskirta komisija iš Malai- 
i zijos, Indonezijos ir Japonijos. 
' Jos kreipsis į Ženevos konferen
cijos pirmininkes: Britaniją ir 
Sov. Sąjungą ir supažindins jas 
su konferencijos dalyvių nuotai-

Penktadienį įvyko sprogimas 
netoli Eliato uosto, kur izrali- 
tai bando iš vandens ištraukti 
Egipto vasario mėnesį nuskan
dintą Izraelio laivą. Sprogime 
žuvo vienas civilis ir trys buvo 
sužeisti. > . ;

; Konferencija rekomendavo at- 
gaivinti dėl komunistinių valsty- 

. bių trukdymų užsidariusią Tarp- 
tautinės Kontrolės komisiją su- 

Apačioje matomas so- sidedančią iš Kanados, Indijos 
Viršuje kareiviai neša Į vieną vietą ir Lenkijos.

KAMBODIJOJĖ KOMUNISTAI PUOLA 
SVARBU MIESTĄ ■ KOMPONG? CHAMĄ

PHNOM PENRAS. — Amerikiečiams išvalius komunistų jė
gas iš Kambodijos pasienio su Pietų Vietnamu, jie pradėjo dides
nio masto puolimus giliai Kambodijojė, o šiaurės rytuose, kur 
Kambodija sueinamu-komunistų -valdomu- Lao^,- komunistams 
pavyko užimti jau tris provincijų sostines. Spėjama, kad čia, 
šiaurės, rytuose princas Sihanoukas sugrįš su savo egziline vy
riausybe .iš Pekino ir pradės Kambodijos “išlaisvinimo” kovas. 
Sunkios kovos tarp Kambodijos dalinių ir komunistų vyksta 
antrame didžiausiame Kambodijos mieste Kompong Cham, 50 
mylių į šiaurės vakarus nuo sostinės.

Kambodijos valdžia nusiuntė 
to miesto įgulai paramą. Siun
čiami ir amerikiečių treniruoti 
P. Vietnamo kambodiečiai bei 
keli Kambodijos šarvuočių dali
niai.

Per Kompong Cham miestą, 
kuriame yra milijonas gyvento
jų, teka Mekongo upė. Miestas 
yra svarbus gumos ir tabako pre
kybos centras.

Komunistams sustiprinus ak
tyvumą Kambodijojė, amerikie
čiai baigia savo uždavinius Kam
bodijos rytuose. Vėl buvo išvež
ta 5,000 amerikiečių kareivių. 
Prezidentas Nixonas pažadėjo 
iki birželio 30 d. išvežti visus 
amerikiečius.

Komunistų jėgos, besitrauk- 
damos iš savo slėptuvių, kurias 
užėmė amerikiečiai ir pietų viet
namiečiai, bando įsitvirtinti prie 
svarbesnių kelių ir upių. Komu
nistų gurguoles puola Amerikos 
aviacija.

(E)

Pa-Artėjant, birželio mėn. 
vergtųjų Tautų Savaitės minė
jimams, atsiranda proga įvai
riais atvejais susitikti su įvai
rių tautų žmonėmis bei jų spau
dos atstovais, ir jiems pateik
ti informacijų apie Lietuvą.

šiam tikslui tiktų Vliko leidi
nys “Lithuania: How much do 
we know about her”. Leidinio 
kaina — 10 et. Galima gauti ir 
kitokios informacinės literatū
ros.

Rašyti: Elta. 29 W. 57th St., 
New York, N. Y. 10019. (E)

įprotis
auja bėda okup. Lietuvoje: 

žmonės pardavinėja ir gausiai 
aižo saulėgrąžas. Toks paprotys, 
piktinasi “Tiesa” (geg. 5), įsi
galėjęs ypač Kėdainiuose. Sau
lėgrąžas stiklinėmis pardavinė
ja moteriškės ir jas godžiai per
ka moksleiviai, net milicininkai. 
Kino teatre tų lukštų sušluoja- 
mos pintinės. “Blogas įprotis 
plinta”... (E)

TRIPOLIS. — Libija ir Al
banija nutarė užmezti diplomati
nius ryšius.

— Kambodijos užsienio reikalų
ministeris Yem Cambaur prašė 

RIO DE JANEIRO. — Brazi- į konferencijos dalyvių siųsti Kam 
Ii ja nupirko iš Prancūzijos 16jbodijai ginklų, kad ji pati ga- 
•Mirage lėktuvų. Jie bus prista-j lėtų pasirūpinti savo- sienų gyny- 
tyti iki 1972 metų, šie lėktuvai (ba. 
pagarsėjo Izraelio-Arabų kare, 
kur sovietų Migai negali atšilai- konferenciją Kambodijos reika- 
kyti prieš prancūzų Mirage

Izraelio lėktuvai, pranešdami 
apie egiptiečiams padarytus nuo
stolius, sako, kad nuskandintas 
naikintuvas buvęs “Z” klasės. 
Tai britų statytas II-jo Pasaulio . 
karo laivas, kuriame įgula pa
prastai būna 215 vyrų. Raketų 
laivas statytas sovietų, Comar 
klasės. Tai nedidelis dviem ra
ketom ir dviem kulkosvaidžiais 
ginkluotas greitlaivis, turįs įgu
los 15-20 vyrų.

Ras Banas laivyno bazė yra 
viena didžiausių Egipto. .Ti yra 
280 mylių nuo Sharm el Sheik 
tvirtovės. Izraelio lėktuvai re- . 
tai kada taip toli skrenda pulti 
Egipto taikinių.

šeštadienį prie Suezo kary 
įvyko lėktuvų dvikova, urioje 
nukrito du Egipto ir vienas Izra
elio lėktuvas.

lams kritikavo sovietų “Prav-
* BISCAXNE. _ Prezi-jda”- .SS^? ttĮ į’*’ 
dentas Nixonas paskyrė žibalo! sus,r,"1{0 AzlJOS VMaKa‘ lr 

ijų patronai.milijonierių John Hurd Ameri
kos ambasadoriumi Pietų Afri
koje. Jis buvo anksčiau skirtas 
į Veneeuelą, tačiau ši pareiškė 
susirūpinimą, kad ambasado
riaus žibalo interesai gali susi
kryžiuoti su Venecuelos žibalo 
interesais.

RIO DE JANEIRO. — Nuo 
vakar dienos Brazilijoje pradė
jo galioti nauji banknotai, spaus
dinti pačios Brazilijos specialiai 
Įrengtoje spaustuvėje, kuri kar
tu su popieriaus įmone, mašino
mis ir dažu fabriku kainavo val
džiai 12 milijonų dolerių. Iki 
šiol Brazilijos pinigus spausdin
davo American Bank Note Co. 
ir britų Thomas de la Rue Co.

Brazilų nauji pinigai turės 
1, 5,10, 50 ir 100 “cruzeirų”. Iki 
šiol didžiausias banknotas bu
vo 10 c., todėl einant apsipirk
ti arba į restoraną brazilai tu
rėjo prisikimšti kišenes banke
tais.

Beveik visos didesnės valsty
bės pačios spausdina savo pini
gus, išskyrus komunistinę Kini
ją, kuri vis dar užsako pinigus 
užsienyje. Už 1,000 banknotų 
brazilai amerikiečiams ir bri
tams mokėdavo po 8 dolerius. Iki 
šiol ir mažesnė' vertės centavai 
būdavo popieriniai, taip, kad daž
nai bankotų atspausdinimas dau
giau kainuodavo, negu jų vertė.

PARYŽIUS. — Garsus Pary
žiaus plaukų kirpėjas ir šukuo
tojas Alexandre rengia savo sū
nui vestuves. Pakvietimai iš
siųsti Monako kunigaikštienei, 
Švedijos grafienei Bemadottei, 
Bourbono-Parmos princams ir 
princesėms bei filmų artistei 
Elizabeth Tylor. Alexandre šu
kuoja daug žymių galvų.

ČIKAGA. — Katalikų mokyk
lų taryba paskelbė grasinimą: 
jei nebus gauta parama iš 'val
džios, katalikų mokyklos, kurių 
yra virš 400, nuo rugsėjo mėn. 
užsidarys.

CURITIBA. — Brazilijoje ko
munistu partizanai apsupo ka
riuomenės dalinį ir 15 sužeidė, 
o vieną — pagrobė.

“The Detroit News” gegužės 
d. laidoje paskelbė dr. Br. Ne- 

micko, laikinai einančio Vliko 
Pirmininko pareigas, mintis, pa
sakytas Detroito lietuviams. 
Dienraštis pažymėjo, kad lietu
viai deda pastangų Baltijos kraš
tų laisvės klausimą iškelti J. Tau
tose. Nemickas pabrėžė, jog lie
tuviai tikisi “kitų- amerikiečių 
paramos, reikalaudami, kad di
džiosioms valstybėms svarstant 
Europos saugumo klausimus, 
Baltijos kraštų byla nebūtų pa
miršta”.

Dienraštis taip pat nurodė, 
jog Nemickas priminė ir Kon
greso Atst. Rūmuose priimtą 
rezoliuciją, kuriai, tikimasi, ga
lėtų pritarti ir senatas. Laikraš
tis įdėjo ir dr. Br. Nemicko nuo
trauką (E)

Domininkonuose
SANTA DOMINGO. — Domi

ninkonų respublikos prezidento 
rinkimai, nežiūrint komunistų 
boikoto sutraukė daug balsuoto
jų. Neoficialiomis žiniomis, rin
kimuose geriausiai laikosi dabar
tinis prezidentas Joaquin Bala- 
guer. Tuoj po jo seka buvęs vi
ceprezidentas Augusto Lora, ki
ti trys centro ir dešinės kandi
datai gavo mažiau balsų.

Rinkimuose nedalyvavo stip
ri revoliucijos partija, vadovau
jama buvusio prezidento Juan 
Bosch, nedalyvavo ir įvairios ko
munistų atskalos, kurių yra 10. 
Prieš rinkimus įvyko 68 politi
nės žmogžudystės. Rinkimų die-

! Prezidentui
Vlikas pasiuntė tokio turinio 

raštą JAV Prezidentui R. M. Ni- 
xonui. Jo nuorašas Eltos išsiun
tinėtas keliolikai JAV dienraščių 
ir trims spaudos agentūroms:

Pone Prezidente,
Vyr. Lietuvos Išlaisvinimo Ko

mitetas remia Jūsų pastarojo 
meto priemones, kuriomis sie
kiama išlaikyti tautų laisvo ap
sisprendimo teisę pietryčių Azi
joje.

Komitetas sreoisi mm. pirmi
ninko Kosygino - pareiškimu dėl 
amerikiečių dalinių judėjimo 
Kambodijojė. Jo veidmainiški 
tvirtinimai nėra įtikinami, ypač 
turint galvoje sovietų įvykdy
tus tarptautinių sutarčių pažei
dimus, jiems 1940 metais okup- 
vus ir į Sovietų Sąjungą įjungus 
Lietuvą, Latviją ir Estiją. Tebe- 
tęsiamas sovietų kišimasis į Bal
tijos valstybių reikalus nepasi
tarnauja pasaulio ■ taikai ir ge
riems santykiams.

Tol, kol Sovietų Sąjunga nesu
stabdys jos agresyvių veiksmų, 
jai nedera tais pačiais veiksmais 
kaltinti kitas valstybes, šioms 
siekiant išlaikyti mažųjų kraš
tų laisvo apsisprendimo teisę.

Prašau priimti, pone Prezi
dente, mūsų giliausia pagarbą.

(E)

WashWono polidmnkas prifiOrėi^ vienOje ba]savimo būstinėje 
studentu demonstracijas, ii vieno hi-‘ f /
pio gavo puokštę gėliv, kurias užsi- SPr0^° b°mba- PaVyk°

kišo už diržo, virs revolverio. vieną teroristą peršauti.

Švaros mėnuo
Balandis — švaros mėnuo 

okup. Lietuvoje. Dr. Chaimas 
Teperis, viršininkas sanitarijos 
reikalams sveikatos ministeri
joje, nusiskundė, kad ne visi 
Lietuvos rajonai kreipia tinka
mą dėmesį į sanitarinę kultūrą. 
Pvz., patikrinus, kovo mėn. ras
ta, kad Kaune 34 proc. kiemų 
— netvarkingi, Panevėžy — 19 
proc. Nuo kitų švaros atžvilgiu 
atsilieka Vilniaus, Eišiškių, Ši
lalės ir kiti rajonai. (E)
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One o£ the best ways to 
give this country the support 
it deserves is to buy IL S.

branginti visa, kas 
nuo amžių protėvių 
prakaitu aplaistyta, 
ainiams paskirta ir

1739 So. HALSTED ST., CHICAGO, ILL. 60608

i 76 puslapiai, yra fotografijų, minkšti viršeliai. Kaina $2.00 
l ai geriausioji sodrių pasiskaitymų knyga.

ilgesiu graudžiu, grau- 
0 Motina, o Motina Tė- 
tavo laisvės prisikėlimo 
teskamba visos muzikos

When’s the last time 
you got goose bumps 
when they played the 
Star Spangled Banner?

Skyrių veda redakrin 
j, y. m. E. Vengianskas

Lakštingalos krumuo- 
visa gamta gyvybe ir 

visa

Marquette Medicinos mokyklos, esančios Milwaukee, Wis. medikai 
patyrė, kad iš automobilių išeinančios carbon monoxide dujos ken
kia žmogaus energijai ir jj stabdo. Laboratorijoje matome savanorį 
minantį dviratį, kartu kvėpuojantį monoide užterštą orą. Jūo dau

giau jis gavo dujų, tuo menkiau jo raumenys velke.

dintos muzikos, tik reikalinga 
jas įterpti f atitinkamas teksto 
vietas). Sese Zuzana

CHICAGOS KANDIDATAI 
BENDRUOMENĖS

TARYBON . f
Lietuviu Bendruomenės Chi- 

cagos Rinkiminės Apygardos 
Rinkimų Komisijos pirminin
kas Pilypas Narutis ir sekreto
rius Kostas i Januška praneša, 
kad birželio 6 - 7 d. d. liki
mams yra šie kandidatai:

Sakadolskis.. Romas, 22 m., 
studentas. ’

Jasaitis Jonas, 43 
ninkas - tarnautojas.

Rudienė Marija, 55 m., indus-, 
trialistė - mokytoja. S.

Janušonis.Vytautas, 29 
mokytojas.

Skubu i prieplauką. Matau: iš 
garlaivio išlipa raudonskruosčių, 
aiškiaveidžių keleivių būrys. Mi
nutėlę fnes stebime vieni kitus, 
pagaliau... .atpažįstame, kaip 
milžinkapiu dvasios ainiai besą, 
kaip šio — gintarinio krašto šei
mininkai... Ir kaip mat, sekun
diniu greičiu prasiiriame pro 
Uralo, Kaukazo viešnagių mi
nias ir puolame vieni prie kitų 
— į ilgesio glėbį...

čia vizija .it'- smuiko styga... 
nutrūksta. Ir aš pravirkštu Tė
vynės 
džiu... 
vyne, 
rytui 
stygos ir gaudžia visų švento
vių varpai 1 Lietuva, Lietuva, būk 
tu kaip paukštė laisva’...

(Skaučių-skautų vienetai gali 
rašinį panaudoti, kaip medžia
gą montažui, scenoje ar radijo 
bangomis. Tik suprantama, rei
kalingi atitinkami dainos ir mu
zikos intarpai. Muzika gali bū
ti: kanklių, skudučių ir varpų. 
Gali būti panaudotos visos išvar-

If they're loet, stolen. oTKieti viršeliai — §4.00, minkšti — §3.50. 404 puslapiai

ilgamečio RALFO pirmininko, prelato J. B. Končiaus knyga 
ATSIMINIMAI iš BALFO VEIKLOS

404 dideli puslapiai, daug nuotraukų.
Kieti viršeliai §4.00, minkšti — §3.00.

jdonn knyga kiekvienam lietuviui, ypač tremtiniui. Geriau
sia dovana globėjui, siuntusiam siuntinius į Vokietijų ir ki
tas tremties vietas. Knygą pasiųsime adresatui, jei pasių

site čekį arba Money Orderį tokiu adresu:

N A U J I E N O S,
1739 So. Halsted Street, Chicago, Illinois 6060S

Knygą galima gauti Naujienų Administracijoje arba 
pasiunčiau! Money Orderį arba čekį tokiu adresu.

eitį. Tai seno, didingo Vilniaus 
panorama, pasaulyje sau lygios 
nerandanti! Vaizdas nejučio
mis sulenkia kelius ir lūpos 
šnabžda grožio maldą...

Visa, ką matau prieš akis, su 
baime laikau apkabinusi žvilgs
niu, kad tik ilgiau pasigrožėčiau 
šiuo dievišku vaizdu. Neužilgo 
pasigirsta ir varpų garsai: jie 
it rytmetį pabudę paukščiai le
kia, skamba ir pagaliau susilie
ja į vieną harmoningą, nuosta
baus grožio muziką!... Varpams 
kiek pritilus, ausį pasiekia ir 
pilies papėdėje pliuškanti Vilne
lė, jos vanduo — skaidrus, skai
drus— it pats krištolas... Deši
nėje — Neris vingiuoja, jos va
ga ir garlaivis atplaukia, at- 
pūkšnoja tiesiai nuo Valakum-

Gegužės mėnuo ant Nerųuno 
arantų tai didingo, nepamirsta- 
iao grožio gamtos metinė šven
tė: visa, kas gyva, stiebiasi į 
saulę, į groz.Į, į gėrį! Ten tada 
atsiskieiažia darželių ir pievų 
margaspalviai z.edąi ir jie savo 
aromatu pripildo visą orą! Kiek 
tik užmatai — jauno želmens ki
limai ir kilimėliai, visokiausio 
žalumo... Balkšvoje artojo pa
dangėje — veversėlia linksmai 
ten čirena; kur ixamo pakraigėj, 
žiūrėk mažute Kregždutė lizdelį 
sau lipdo. Lankoje — ilgasna
pis, raudonkojis gandras išdi
džiai sau stipinėja, it pats tų 
pievų valdovas 1 žaliam gojely 
— raiba gegutė kukuoja, ji mer
ginoms dalią spėja... Tyliais va
karais — 
se suokia 
grožiu tik ir tealsuoja, — 
it pačioje burtų karalijoje

Tad, kaip tik pavasaris išauš
ta, tai lietuvio dvasia taip ir vi
sai nerimsta, nežiūrint kokiame 
pasaulio krašte jis gyventų ir 
kokią dalią jis ten neštų, — vis- 
tiek jis savo prigimtines dvasios 
sparnais skriste skrenda atgal 
prie Nemuno krantų, — atgal į 
Tėvynę Lietuvą!

žinau, gerai žinau: mano vai
kystės nubėgtų taku senai jau 
nauja generacija keliauna: vie
ni jų yra gimę ten pat, ant se
no Nemuno krantų, kiti — kur 
toli šiaurėje: prie Volgos, Eriko, 
ar Kazakstane... Taip pat žinau: 
nėra ir tų puošniųjų sodybų... Tė
viškėje nėra: nei svirties, nei 
koplystulpio, nei to klevo plačia
šakio, po kuriuo tu, mane, Ma
ma, supai, lopšinę dainavai... Bet 
vieną ką žinau, gerai žinau, — 
tai, kad tu, Motina, kad Tėvynė 
ten, kad abi jūs esate gyvos ir 
kartų kartose liksit gyvos!...

Šiandieną Motinos diena, tad 
ir sveikinu tave. Motina, aš tau

g Su dideliu susidomėjimu yra perkamas ir skaitomas 
| POVILO LAURINAVIČIAUS 404 puslapių romanas

skinu ir skiriu visos žemės žie
dus, Lietuvos amžių bėgyje ta
vo užtarnautus... Ir savo gyvo
sios vaizduotės sparnais skren
du į tėvynę Lietuvą.

Prie gimtinės slenksčio su
tinku saulę, vakaro žaros apsiau-

tįfjunlos Kinkimų
Komisija

26 West 71st St.
Chicago, Illinois, (>0629

Tel 431 - 0582.

vo vakaro guolį. Aš ją godžiu 
žvilgsniu palydžiu toli, toli už 
horizonto. Pasiekusi gintarinį 
Palangos krantą, nejuntu, kaip 
suklumpu, priglaudžiu savo vei
dą prie gimtosios žemės ir ją 
glamonėju visu ilgesio jausmu. 
Bučiuoju žemę, kaip pačią mo
tiną, kuri mane pagimdė, išmo
kė mylėti, 
sava; kas 
krauju ir 
kas ainių
paties Dangaus palaiminta...'

Lankau Lietuvos sostinę Vil
nių, — tą Vilnių, kur kriviai, 
vaidilos ir vaidilutės dievams 
aukas aukojo; kur Lietuvos val
dovai, karaliai ir kunigaikščiai 
tautos istoriją kūrė, kur šimt
mečiais telkėsi Europos kultūri
ninkai ir veikė mokslo įstaigos. 
Lankau miestą, kuris 1569 Liub
lino unijos metais, jau turėjo du 
šimtus tūkstančių gyventojų!...

Užkopiu Į Gedimino kalno pi
lies kuorą : prieš akis atsiveria 
monumentalinės architektūros 
panorama. Tai dieviško grožio 
saulėtekio vaizdas! Oras tyras, 
permatomas, o žvilgsnis — ap
kabina net kelių dešimtų kilome
trų plotą! Bažnyčių bokštai tik 
stiebiasi vienas pro kitą, o jų 
ten — šimtai!... Čia žaismingų, 
grakščių formų barokas: šv. Jo
no, Benediktinų, Karmelitų. Ten, 
kairėje — renesanso laikų goti
kas: šv. Onos, Mikalojaus baž
nytėlės. Tai, tikrai, lakios fan
tazijos, grakštūs pastatai! Pilies 
papėdėje: didingoji Katedra, jos 
varpinė, šiuos du juosia visa ei-

pared to solve its pr oblems.
And they happen lo be one 

of the best ways to provide 
fed ~ for your own welfare.

The interest is exempt 
from state and local income 
taxes. And you don’t have .. 
topay.Federal tax untfr you.

Knygoje randame gyvai ir vaizdžiai aprašytas Lietu
vos kraštas, miestiečiu, kaimiečių ir dvasiškių išgyvenimai

Tahnan av' Chic

N Ai c lovas, 62 ni
52 m., meclumi"

LJS Jury Skautininky-kiu 
“Grandies" sueiga

š. m. geg"„žės mėn. 14 d. įvy
ko LJS Jūrtj Skautininkų “Gran
dies” dailinga sueiga, kurioje 
dalyvavo 18 Čikagoje ir apylin
kėse gyvoiančių LJS jūrų skau
tininkų ir skautininkių. šią gy
vą ir didžiai darbingą “Gran
dies” sueigą pravedė LJS Inka
ro Tarybos pirmininkė j. v. s. A. 
Gasnerienė.

Sueigos metu, diskusijose, bu
vo aptarti Čikagos jūrų skaučių- 
skautų padaliniams* reikalingos 
talkos veikloje klausimas, Čika
gos jūrų skaatij os organizaciniai 
reikalai, šios vasaros artėjan
čios stovyklos organizavimas, 
vadovų-vių lavinimo kursų klau
simas ir kiri aktualūs reikalai. 
Diskusijos gyvai pasireiškė vi
si sueigoje dalyvavę iškeldami 
labai daug gražių ir naudingų 

[minčių ateities veiklai.
Baigiant šią darbingą jurą 

skautu-čių vadovu sueigą, nu
tarta LJS Jūrą Skautininku 
“Grandies” sueigas šaukti regu
liariai kas mėnesį.

panti ežeras, Wisconsine, jau Laukia jūrą ją lai
vę b ar lai vi y.

Rekašius Zenonas, 12 m 
daktaras..

i Kairys AjiatoHjus, 55 he, U- 
šytojas

Bertąsias Jonas, 71 m., agrono
mas.

Kilius Povilas, 37- ni., sąskai
tininkas.

Kainantas Vytautas, 40 m., 
inžinierius.

Žadeikis Jonas, 53 m., tar
nautojas.

Žumbakis Povilas, 32 dk, ad
vokatas.

Bprevičius Jonas 60 m., S. J.
Ambrozaitis Kazys, 51 m. 

medicinos daktaras.
Vaisnys Juozas, 50 m., S. J.
Radvila Kasperas, 55 m., ūki

ninkas.
Jasaitytė Jūratė, 18 m., stu

dentė.
Kisielius Petras, 52 m., medi

cinos daktaras.
Razma Antanas, 47 m., medi

cinos daktaras.
Masilionis Juozas, 56 m., 

mokytojas.
Ramanauskas Zigmas. 47 m.,
Kavaliūnas Jonas, 56 m., mo

kytojas

If s been a wh3e, right?
Well then you’re like a 

lotofus.
It seems that many of us 

are too grown-up to get 
excited about things like the 
Star-Spangled Banner any 
more. \

You could almost s< 
that patriotism makes 
embarrassedz

Besides, ifs hard toreally 
feel patriotic when you .. 
hear so much about how this 
country iš falling apart.

But, of course, America 
still has a Bill of Rights. 
v And free elections.

An incredibly high stand
ard of living.

AikLa free enterprise, 
system that lets you hitch 
your wagon to any star you- 
want.

And plenty of other things 
you can’t find anywhere 
else in this world.

Know what? Looking at it 
that way, America deserves, 
a lot more credit than if s 
been getting.

1. Dr. K, Grinius, ATSIMINIMAI JR MINTYS U t, 336 psL
2. Juozas L rudžius, RAŠTAI, 246 psL _______ -——-
3. M. Zoščenko, SATYRINĖS NOVELĖS, 199 psL-------------
4. Liudas Mikšys, Iš ISTORIJOS ŪKANŲ ATEINA LIE

TUVA. 699 psL __ _____ __________ ____
5. Juozas Kapačinskas, SIAUBINGOS DIENOS, 376 psL-------
6. J. Augustais, ANTANAS SMETONA 4R JO VEIKLA.

154 psi.______________________ ;-------- ----------------------
7. Prof. V. Biržiška, SENŲJŲ LIETUVIŠKŲ KNYGŲ ISTO

RIJA, du tomai, ir 225 psl. ______ _— $2.00 ir
a Marius Katiliškis, ŠVENTADIENIS UŽ MIESTO, 356 psL
9. St. Kairys, LIETUVA BUDO, 416 psi. _________ _______

10. VL MingeU, KUN. ANTANAS MILUKAS, Jo gyvenimas
ir darbai. _________________ _________ _________ L.

11. Adomas P. Jasas, BUK PALAIMINTAS* __ __ ___
12. Dr. Antanas J. Gussen, DANTYS, 158 psl., minkštais

viršeliais $2.00, kietais —.... —----------------- —--------
13. Juozas Švaistas, PETRAS ŠIRVOKAS, 228 psL ______ ____
14. Henrikas Radauskas, EILĖRAŠČIAI, 239 psl. ..
15. Mikas Petrauskas, EGLĖ ŽALČIU KARALIENĖ.
16. C. R. Jurgelar HISTORY OF THE LITHUANIAN NATION.
17. Petronėlė Onntaitė, K A LAUMĖS LĖMĖ. 236 psl.
18. Kip-<s Bielinis, TERORO !R VERGUOS IMPERIJA.

310 pst __ ____________ _ ____________ .. . . ..____
19. Dr. J. B. Končius, VYTAUTAS THE GREAT, 211 psL

angliškai. __ _______ ___ __...__ ....._ _______ __ -—
20. Pranys Alšėnas, MARTYNAS JANKUS, biografija, 294 psL
2L Stasys Santvaras, AUKOS TAURĖ, lyrika, 152 dsL______
22. V. D. Sruogienė, LIETUVOS ISTORIJA, 416 psl. ______

Šitas knygas galite įsigyti "“Naujieną” ofise arba gauti 
paštu, atsiuntę nurodytas sumas čekiu arba money 

orderiu, šiuo adresu:
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Raimundas Sukauskas - teisiu dakt
Progų dalyvauti diplomų įtei- 

kimo iškilmėse dabar daugiau 
ir daugiau pasitaiko. Mūsų tau
tiečių vaikai neužmiega ant per
daug jau iškilmingai įteiktų vi
durinės mokyklos “diplomų”, 
bet smelkiasi į aukštojo moks
lo Židinius, siekdami pačių vir
šūnių. Nors ne visi į tas viršū
nes įkopia, nors dalis nubyra po 
dviejų trejų universiteto metų, 
tačiau didelė dauguma jų ištesi 
iki galo, bent jau iki bakalaurea- 
to. Visuose Detroito bei apylin
kių universitetuose, kiekvienų 
mokslo metų pabaigoje, diplo
mus gaunančiųjų tarpe matome 
ir lietuviškų pavardžių.

Gegužės 2 d. teko dalyvauti 
Detroito universiteto (Universi
ty of Detroit) diplomų įteikimo 
iškilmėse, šioje senoje (artėjan
čioje į šimtmetį), aukšto lygio 
jėzuitų vedamoje mokslo įstai
goje, gyvenimui jaaruošiama di- 

'delė masė inteligentų. Iš čia iš
eina inžinieriai, dantų gydytojai 
(kažkas tarp trečdalio ir pusės 
visų Michigano dantistų!), mo
kytojai, juristai. Iškilmių me
tu, leidinyje talpintų diplomus 
gaunančių sąrašuose, radome ke
letą lietuviškomis pavardėmis 
bakalaurų, vieną magistrą ir vie
ną teisių daktarą. Palikęs kitus 
nuošaliai, kaip tik ir noriu kele
tu žodžių tą naująjį juristą pri
statyti.

Juris Doctor Raymond Sukaus- 
kas-Sakis (taip oficialiai jo pa
vardė ten įrašyta) yra Bronės 
ir visuomenininko Antano Su- 
kauskų antrasis sūnus. Gimė 
jis 1945 m. rugpiūčio 10 d. Vo-

I I q su to v84$
} atkeliavo baigdamas ketvirtus 
amžiaus metus. Išskyrus pir
mus keletą mėnesi y, visą laiką 
gyveno ir gyvena Detroite. Pra
džios mokyklą lankydamas, kar
tu lankė ir Šeštadieninę — Jitu- 
amstmę. j Vidurinį mokslą ėjo 
Western High School ir baigė 
1963 metais. Sekė Wayne State 
University, čia jis studijavo hu
manitarinius mokslus ir 1967 m. 
birželio 20 dieną gavo bakalauro 
laipsnį (A. B.). Tais pačiais me
tais stojo į Uuniversity of De
troit, School of Law, ir, kaip mi
nėjau pradžioj, 1970 metų ge
gužės 2 dieną jam čia buvo su
teiktas teisių daktaro laipsnis.

Raimundo Sukausko pavardę, 
dažnai ir iš po mano plunksnos, 
Naujienų skaitytojai buvo dau
gelį kartų regėję. Kiekvienas 
sveikas jaunuolis turi energijos 
perteklių, nepaisant nė didelių 
akademinių įsipareigojimų. Vie
ni palinksta į bohemą, kiti eina 
demonstruoti ir muštis su poli
cija, treti pasirenka kultūringas, 
naudingas pramogas. Raimun
das (kitaip mes jį vadindavom ir 
Rimu) Sukauskas kaip tik ir bu
vo toje trečiojoje grupėje. O 
kadangi per tėvus, tėvų draugus 
ir jų vaikus, niekada neišklydo 
iš lietuviškos aplinkos, tai lais
valaikį skyrė lietuviškoms pra
mogoms, kurių atšvaistais galė
jo ir kiti pasidžiaugti. Pirmiau
sia, Raimundas buvo skautas, 
o' universitetą lankydamas — ir 
skautas akademikas. Jau vidu
rinės mokyklos vyresnėse klasė
se jis pagarsėjo kaip vienas ge-

Dr. Jur. R. Sukauskas - Sakis .

nių nuopelnų. Vieni jų DR sto
vyklose avižinę košę, su speku
liantų parūpintais spirgais, ka; 
bino.. o paskui per Atlantą

drąsiai sakyti: — Mes peikiau- 
Į some aukštesnei klasei.
' Pačiam lyg ir nepatogu prieš 
tuos, kttrie žino, kad anais lai-

;kais į puikybę kėlėsi tėvui nu- plaukiant nežinojo ar i Ameri- 
| pirkus naujų kepurę, tai bent
jsavo paaugusius vaikus ap
šviesk, kad jie yra aukštesnės 
klasės, nes jų tėtis turi daug 
pinigų. Jam daug kas sako:

— Labą dieną, ponas Patvo- 
riūnai. Kaip jūsų malonybės 
sveikatėlė?

Žinoma, būtų daug gražiau, 
jei pridėtų ekscelencija, bet 
tiek to dar palauksime.

Ponas Kimšaitis ir jo geras 
draugas Birbi-Liūnas taip pat 
nutarė pašokėti aukščiau tų do
nelaitiškų mužikų. Svarbiau
sia, kad apie juos laikraščiuos 
rašytų ir bent tris kartus savai
tėje kuriame nors laikraštyje 
būtų jų skaistaus veidelio nuo
traukos matyti. Jiems garbė, o 
skaitytojams irgi gražu pažiū
rėti. Skaitytojai taip ir kalbės:

— Žiūrėk, tas visada su pyp
ke tai būtij panašus į Staliną, 
tik ūsų reikia.

— O man jis tikras Mopsas 
kur kamikuose piešia.

— O va tas baltais plaukais 
su taksiuko šypsenėle, vis ką 
nors rašo.

ką ar į Rygą važiuoja. Atvykę

ATEINA BIRŽELIS...
Seniau mūs žudė kulkomis, dabar 

. ■ /. — daina. Prel. J* Kučingis
Yra ne tas pat, ar lenkti galvas tremtiniams, įnirusiems kankinių 

mirtimi Sibiro taigose ir kovoje už laisvę, ar bailiai linkčioti budeliams 
ir paklusti jų agentu agentams bei agitpropo talkininkams, apeinan
tiems konfirmacijos priesaikas ir duotus pažadus. Minint baisiojo 
birželio trėmimus ir protestuojant prieš Sovietu vykdomą genocidą, 
kviečiame palaikyti prieškomunistinę spaudą ir pirkti leidinius, ob
jektyviai rašančius apie komunizmą, o ne jo propagandą:

B. Armonienė, PALIK AŠARAS MASKVOJ. Sibiro tremtinės pri
siminimai apie komunizmo vergu stovyklas, kur tebežudomi kulkomis 
ir badu. Kaina $3,00.

J. Audėnas, PASKUTINIS POSĖDIS. Minučių tikslumu aprašyta 
paskutinės nepriklausomos Lietuvos dienos ir valandos, kuriose yra 
išryškėjęs nesikeičiąs komunizmo klastingumas pavergiant tautas ir 
asmenis. 270 psl., $4,00.

ČIKAGISTĖS ĮSPŪDŽIAI KOMUNISTŲ PAVERGTOJ LIETUVOJ. 
Autorė buvo Vilniuje, Trakuose, Druskininkuose, Kaune, Naudakiuose, 
Klaipėdoje ir Palangoje. Vaizdūs aprašymai, ką ji ten matė, kokias 
kalbas girdėjo ir ką jai žmonės pasakė. 05 psL, $1,00. Yra taip pat 
išversta į anglų kalbą.

K. Bielinis, TERORO IR VERGIJOS IMPERIJA SOVIETŲ SĄJUN
GA. ši knyga įdomi tiek vos paskaitančiam, tiek intelektualui. -309 psl., 
$1.00.

Dr. J. Kaškelis, KOMUNIZMAS BE KAUKĖS. Faktai, statistika 
ir įdomūs aprašymai apie komunizmą Lietuvoje. $1,00.

D. Kuraitis,. MAGIŠKUOJU KILIMU I VILNIŲ. Kelionės į Lietu
vą įspūdžiai. Iliustruota foto nuotraukomis. 331 psL $3.00.

D. Kuraitis, KELIONĖ J ANAPUS GELEŽINĖS UŽDANGOS. Au
toriaus pastabumą neapgauna inturisto ir agitpropo propaganda bei 
užmaskavimai. Abi knygos parašytos lengvu, gražiu stiliumi.

V. Maciūnas, VINCAS KRĖVĖ SAVO LAIŠKUOSE 1944-54 m. 49 
psl., $1,00. Didžiojo klasiko mintys ir rūpesčiai apie išeivijos kultū
rinį gyvenimą. Skurdi tremtis jį nepalenkė bendradarbiavimui.

H. Tautvaišienė, TAUTŲ KAPINYNAS SIBIRO TAIGOSE. Vaizdus 
autorės paliudijimas apie tat $1.25.

Komunizmas yra žiaurus. Bet jis ir jo vadai yra ne mažiau juo
kingi. Pasijuokime visi, skaitydami Krizo Pleperio 77 ANEKDOTUS. 
52 psl., $1,00.

šie ir kiti leidiniai yra gaunami
NAUJIENOSE, 1739 So. HALSTED ST., CHICAGO, ILL. 60608
atsilankant darbo valandomis arba užsakant paštu ir pridedant 

čekį ar piniginę perlaidą.

riaušių tautinių šokių grupės 
“šilainės” šokėjų. Jis buvo tos 
grupės, solistas, arba, tiksliai, 
duetininkas. Daugeliui atminty 
ilgai paliks, kaip jis, su grakš
čiąją partnere Danute Miškiny
te, išpildydavo lietuviškai — ba- 
letinius numerius. Publika ne
galėdavo atsigėrėti.

Labai mėgo vaidinti. Esu gir
dėjęs (ne iš jo šeimos, o iš sa
vo vaikų), jog, humanitarinius 
mokslus eidamas, galvojęs ne į 
teises, o Į dramos studijas pa
sukti. Kai pradėjo vaidinti Zu
zanos Arlauskaitės Dramos mė
gėjų sambūry, tai kurį laiką tik 
su kalba, su stipriai svetimu ak
centu, turėjo bėdos. Apie tai esu 
rašęs jo vaidybą įvertindamas. 
Bet noras vaidinti buvo toks di
delis, kad greitai akcento atsi
kratė. štai, ką reiškia būti lie
tuviškoj scenoj! Vaidindavo ir 
Justo Pusdešrio Dramos sam
būry Alkoj”.

Prisišokęs ir prisivaidinęs, pa
skutiniu laiku daugiau domėjo
si lietuviškom organizacijom: 
Dloco valdybos narys, SLA 200 
kuopos finansų sekretorius, LB 
ir Jūrų šaulių, narys, vienas iš

lietuvių atstovų Pavergtų Tau
tu komitete.

Jau kaip su rimtu, subrendu
siu, išmokslintu jaunu vyru mum 
tenka susidurti labai rimtomis 
progomis. Pereitą vasarą jis bu
vo vienas iŠ antibolševikinės de- 
mpnstracijos-motorkados orga
nizatorių. Bene du kartu pame
čiui pravedė Vasario 16-sios mi
nėjimą. Vadovavo delegacijai 
pas Detroito merą. Tokiais at
vejais galėjai jausti, kad savim 
pasitikėjimas, laisvumas, pagar
ba vyresniems, supratimas lai
mėtoju išeiti kiekvienoj situaci
joj, yra šio jauno vyro dorybės.

šiuo metu Raimundas Sukaus- 
kasSakis yra pakeliui į Michiga
no teisininkų sąjungą (State Bar 
of Michigan) . Gal mėnesių, gal 
tik savaičių reikalas, ir turė
sime naują rlietuvį advokatą. 
Blaivų abstinentą, didelį-patrio
tą, žinantį ne tik. teisės paragra
fus, bet pažįstanti ir gyvą, kom
plikuotą žmogų, ipač žmogų — 
lietuvį, savo tėvų tautietį. Turė
sime advokatą, su kuriuo galė
sime tartis savo kalba.

‘Daktarui Raimundui Bukaus
kui linkiu sėkmės ir- likti mūsų 
tarpe! Alfonsas Nakas

— Matyt, koks nors rašti
ninkas.

Jau vien iš paveikslėlių skai
tytojai gėrėsis, o ką kalbėti 
apie aprašymus. Juodu nutarė 
rašyti apie vienas kitą. Reikia 
aprašyti taip, kaip ana to sū
nelio vestuvės. Taip, kad kiek
vienas skaitydamas bent tris 
nosines grežtinai suvilgytų 
džiaugsmo ašaromis. O apra
šyti tikrai yra" ką. Ir deimanto 
plunksną turėdamas neparašy
si visų jų, gali sakyt patrioti-

0 T A SUSIVIENIJIMASX Į . LIETUVIŲW AMERIKOJE
SLA — jau 80 mėty tarnauja lietuvių visuomenei ir išmokėjo dau

giau kaip SEPTYNIUS MILIJONUS dolerių savo apdraus
tiems nariams.

SLA — didžiausia lietuvių fraternalinė organizacija — duoda gyvyv 
bes apdraudę ir ligoje pašalpą, kuri yra pigi, nes SUSIVIE
NIJIMAS neieško pelno, o teikia patarnavimus savitarpinės 
pagalbos pagrindu.

SLA — jau turi daugiau, kaip tris su puse milijono doferig kapitalą, 
tad jo apdraudė tikra ir saugi. Kiekvienas lietuvis čia gali 
gauti įvairių klasių reikalingiausias apdraudas nuo $100.00 
iki $10,000.00.

SLA — jaunimui duoda gerą Taupomąją Apdraudę Endowment In
surance, kad jaunuolis gautų pinigus aukštojo mokslo studi
joms ir gyvenimo pradžiai.

SLA — duoda VAIKAMS ir jaunuoliams labai pigią TERM apdraudę: 
už $1,000.00 apdraudos tik $3.00 mokesčio metams.

SLA — AKCIDENTALĖ APDRAUDA naudinga visokio amžiaus asme
nims, rekomenduojama lietuvišku KLUBŲ Ir draugijy na
riams. Už $1,000.00 akcidentalės apdraudos mokestis $2.00 
į metus.

SLA — kuopos yra daugumoje lietuvių kolonijų. Kreipkitės į kuopų 
veikėjus ir jie plačiau paaiškins apie SUSIVIENIJIMO darbus.

Gausit spausdintas informacijas, jeigu parašysit:

LITHUANIAN ALLIANCE OF AMERICA
307 WEST 30 STREET, NEW YORK, N. Y. 10001

Mūsų miesto lietuviškame 
kaime pažanga klesti, žmonės 
jau ir angliškai šiaip taip susi- 
rokuoja, kai kas silpnesnės 
galvos, jau ir lietuviškai pa
miršo, o pas daugelį kišenėje 
jau ir atliekamas doleris atsi
rado. žinoma, kai pilvo rūpes
čiai nespaudžia ir kai prie gra
žiai išprosytos eilutės gali mo
dernų kaklaraištį užsirišti, o 
žmonai, lei tokią turi, gali ko
kį nors kailį nupirkti, jau gali 
ir naujutėliu, blizgančiu auto
mobiliu važinėti, tai ne pro ša
lį ir Į puikybę pasikelti.

Puikybė kai kuriuos žmones 
visada viliojo. Ana dar Lietu
voj piemuo net per išpažintį 
kunigėliui pasisakė, kad gavęs 
naujas klumpes prieš kitus 
piemenis į puikybę pasikėlė. O 
ką jau kalbėti apie tuos, kurių

protėviai dvaruose gal ir ku
mečiais tarnavo, bet jie .galėjo 
didžiuotis, kad gyveno dvare 
ir savo kilmę išvesdavo iš bajo
rų ar bent šlėktų. Mat, vis 
mėlynesnis kraujas negu anų 
paprastų žemės knislių.

Dabar okupuotoj Lietuvoj 
kitokios nuotaikos. Norint kaip 
nors geriau prisitaikyti, ten rei
kia vaizduoti didžiausią skur
džių. Laimingi, kurie gali Įro
dyti jiems patiems arba bent 
jų protėviams buvus didžiau
siais skurdžiais. Kiekvienas 
geriau prisitaikęs vis buvęs ku
mečių ar kitokių ubagų vai
kas. Alkanas ir basas kiaules 
ten dažnas ganęs kuone nuo gi
mimo dienos.

Bet grįžkime atgal. Ką čia ir 
kalbėti... Kaip pas ką atsira
do jau tiek valiutos, kad gali

čia daug metų “overtaiinų”^ 
džiaugsmu gyveno ir visokius; 
parengimus su vaišėmis ir .bej 
vaišių lankė. Daugelis dar visi 
save vargšais vadino.

Metai bėgo, bankų knygutės į 
augo ir dabar paimk tu juos. . J 
Ana šilelio Kaziukas sako, kadį 
į Lietuvą niekad negrįžtų nors 
ji būtų ir laisviausia, ir nepri-j 
klausomiausia. Ten, girdi, jis’ 
ant su tri n tų ši a u d ų vo lio j os i, o1 
čia ant dvigubo matraco volio-į 
jasi. Ten už apikaklės kaž ko
kius vabalėlius maitinęs, nes: 
tingėjęs apsišvarinti, o čia anti 
krakmolytų marškinėlių pasi-! 
rišęs šilkinę “nektaizą” pili-į 
kuojasi, į aukštesnę klasę ko-: 
pia. . .

— Mes šių dienų aristokratai, 
elitas, taip sakant. Per betko-i 
kius subuvimus mūsų vieta ten 
prie scenos. Mes turime būti 
ten tarp veteranų ir žinomųjų. 
Per pertraukas visada reikia 
stovėti į publiką atsigręžus ir 
gražiai šypsotis. Reikia paro
dyti, kad ir su tais didžiausiais 
esame kuo ne draugai.

O ten apsikarstę visokiais 
foto aparatais kąžkas pliskiiia 
šviesom ir spraksi. Daug kam 
nei šilta nei.šalta, tegu sau 
spraksi. Bet Patvoiiūną, Kim- 
šaitį, Birbi-Liūną, šilelio 'Iva-
ziuką ir kitus aukštesnės kla
sės tai labai jaudina. Lyg elek
trinio mygtuko paspausti jie 
visada atsiranda laiku kur rei
kia. Žiūrėk kuriame nors laik
raštyje jie jyau ir šypsosi, ar 
rimtą miną nustrajinę tarp vei
kėjų. Minos pagal reikalą liu
stra jinimas labai svarbu. Negi 
juoksiesi laidotuvėse, ar verk
si prie vaišėmis apkrauto stalo. 
Aukštesnei klasei reikia žinoti 
kur kas tirka. O kiek džiaugs- 
motskailyi >jams jau bene 113- 
tą karią matant tuos skaisčius 
veidelius. Tiesiog negalima at
sigrožėti. O žiūrėk apačioje 
dar ir pavardė parašyta. Gar
bė dviguba. .'Maždaug kaip 
anais kokais tiems škktoins 
nuo Vcndžiogalos.

P. Venclova

Lietuviai tasgi P3'*3 pardusoa 
ir progas ssjžuo tktai per

HAUJISHAS

“———————---------- -------- -------- -—»———«
i‘ref. Vaclovo Biržiškos

SENŲJŲ LIETUVIŠKŲ 
KNYGŲ ISTORIJA

Pirmajame tome yra 208 puslapiai, o antrajame 226 pusi.
— Abu tomai minkštuose viršeliuose parduodami už $4.C*0, 

o kietuose viršeliuose už §6.00.
Abi knygas gausite, jei pinigus pasiųsite tokiu adresu:

-NAUJIENOS
1739 So. Halsted Street Chicago 8, Illinois |

‘ : ......... ............ ' •*

Raginkite savo apylinkę 
augti - taupykite!

Pas mus taupomi jūsų pinigai atlieka du 
didelius darbus. Pirma, jie padeda Jums pa
siekti asmeniškus jūsų užsimojimus. Antra, 
jie padeda sukurti geresnę apylinkės ben
druomenę ir parūpina fondus namams Įsigyti.

Taupykite dabar. Santaupos, padėtos prieš 
10 mėnesio dieną, neša nuošimčius nuo mė
nesio pirmos.

PER ANNUM
ON SAVINGS CERTIFICATES 
OF $5,000. OR MORE, 
2 YEAR MATURITY

UNIVEST TAUPYMO

SĄSKAITOMS

Taupymo indėliai
Apdrausti iki $20,000*

UNIVERSAL
SAVINGS & LOAN ASSOCIATION

1800 So. Halsted St Chicago, III 60608
VIENA STIPRIAUSIŲ BENDROVIŲ, TURINTI DIDELES ATSARGAS

Įsteigta 1923 metais Tel. 421-3070
Įstaigos pietuose kiemas automobiliams pastatyti

PER ANNUM

ON SAVINGS CERTIFICATES 
OF $10,000. OR MORE, 

2 YEAR MATURITY

OFFICE HOURS
Monday, Tuesday, Friday, 9 A.M. to 4 P.M.

Thursday, 9 A.M. to R P.M.
Saturday, 9 A.M. to 1 P.M.

3-^(7 PASSBOOK
/0 ACCOUNT

PER ANNUM ==============

Paid and . i į.
Compounded/ \

Quarterly!

Mutual Federal! 
Savings and Loan

INSURED.!

Peter Kazanauskas, President Tel. 847-7747 w. Tr.n-eM .n NQW INSURED TO-$20,000.
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Giriasi tuščiu maišu
Vaclovo Daunoro koncerto organizatoriai ir garsin

gai giriasi nepaprastu to koncerto pasisekimu. “Vil
es” redaktoriai pabrėžia, kad koncertas praėjo su dide* 
i entuziazmu, ir kartoja, kad tas entuziazmas yra be- 
>ik svarbesnis negu pats koncertas. Garsintojai, gavę 
ambias sumas pinigu už garsinimus, privalo kalbėti 
>ie pasisekimą, bet organizatoriai turėtų geriau žinoti.

Vyriausias “Vilnies” redaktorius V. Andriulis, jau 
ksčiau pasidžiaugęs "dideliu entuziazmu, šitaip rašo 
ie minėtą koncertą:

“Ir dešimčiai dienų praėjus po Vacio Daunoro 
koncerto Čikagoje, Naujienų redakcijoje neatslūgo 
nesuvaldomas piktumas dėl koncerto pilniausio pa
sisekimo. Neišgeso ir kerštas jo rengėjams, taip ir 
dėl jo dirbusiems.

Šis koncertas, daugis dalyvių jame ir didelis en
tuziazmas, neabejotinai parodė, kad Naujienos visai 
neteko įtakos tarpe naujakurių, vėlesnių imigrantų. 
Tiek daug stengėsi pakenkti koncertui, bet nei kiek 
nepakenkė.” (“Vilnis”, 1970 m. geg. 15 d. 1 psl.)
Niekad Naujienų redakcijoje nebuvo nesuvaldomo 

tumo arba keršto šio ar kitų koncertų rengėjams. Nau- 
ios bando aiškinti lietuvių visuomenei kasdieninius 
7enimo Įvykius, nustatyti tikrus faktus ir interpretuo- 
ų reikšmę. Juo tiksliau lietuviai bus informuoti, tuo 
idingesni jie bus patys sau ir gimtiniam savo kraštui.
“Vilnies” redaktoriui atrodo, kad Naujienos turėtų 

ti dėl Daunoro koncerto pasisekimo. Tuo tarpu Nau- 
ios žino, kad koncertas nepasisekė. Praeitą savaitę 
Inis” pasigyrė, kad ji viena koncertą rėmusi, o visi ki- 
ietuviški laikraščiai priešinosi minėtam koncertui, 
rovė yra kitokia. Naujienos pasisakė prieš koncertus, 
anizuotus sovietų imperijos agentų. Naujienos nieko 
į nesakiusios, jei Vaclovas Daunoras būtų galėjęs lais- 
išvažiuoti iš Lietuvos, jeigu koncerto pelnas būtų jam 
virtas, ir jeigu jis Amerikoje būtų buvęs laisvas.. Ži- 
le, kad šio, kaip ir kitų panašių koncertų iniciatyvos 
si sovietų politikos dirigentai, kad Į darbą buvo įkin- 
keli nieko dėti nesusipratėliai, bet visą reikalą griež- 

zontroliavo rusai arba jų pastatyti stropūs agentai.
Andrulis gali kalbėti apie didelį pasisekimą, bet Chi- 

>s gyvenimą pažįstantieji'žmones žino, kad 900 žmo- 
miesto centre nėra joks pasisekimas. Reikia neuž-

vienam mėnesiui ________ $1.75

Kanadoje:
metams  ___ ____ $20.00
pusei metų .__ _______ _ $11.00
vienam mėnesiui —_ __ $2.00

Užsieniuose:
metams ___________ $21.00
pusei metų ___  $11.00
vienam mėnesiui $2.50

Naujienos eina kasdien, išskiriant 
sekmadienius. Leidžia Naujienų Ben
drovė, 1739 So. Halsted St., Chicago, 
HL 60608. Tele^t HAymarket 1-6100.

Pinigus reikia siųsti pašto Money 
Orderiu kartu su užsakymu.

Sovietai savo spaudoje vis dar 
dažnai mini hitlerininkų atlik
tas masines žmonių žudynes. Ne
užmiršta ir Pirčiupio. 1969 m. 
lapkričio “Komunisto” 69 psl. 
sovietinis docentas P. Kūris pa
rašęs:
“...Ilgus metus žmonijos, o kar
tu ir lietuvių tautos atmintyje 
išliks fašizmo piktadarybės. Ne
įmanoma užmiršti klyksmo de
šimčių tūkstančių vaikų, mote
rų ir senelių, kurie gyvi buvo už
kasti Paneriuose, išliks neuž
mirštos ir taikingų žemdirbių, 
žuvusių Pirčiupio liepsnoje, ai
manos”...

Apie “Pirčiupio^ tragediją” jau 
1958 metais buvo išleista, V. Už
davinio parašyta, Vilniuje “Gos- 
politnaučizdat Litovskoj SSSR” 
92 psl. knygutė, kurioje šios 
tragedijos kaltininkai matosi, tik 
vokiečiai. Skaitykim;

“Prašvito gražus 1944 metų 

miršti, kad koncertui pasamdyta salė turi 2,400 sėdynių- 
Jeigu 2,400 žmonių salėn atėjo 900 žmonių, tai koks jau 
čia pasisekimas? Entuziastingi garsintojai rašė, kad salė 
buvo tiktai apypilnė, o apie balkonus ir neužsiminė, nes 
jie buvo visai tušti.

O jeigu turėsime galvoje, kad Chicagoje ir jos-ajfy- 
linkėse gyvena daugiau negu 120,000 lietuvių, tai 900 žmo
nių nuėjimas į koncertą ne toks jau didelis. Los Angeles 
mieste, Bostone, Washingtone tai būtų labai didelis 
skaičius, bet Chicagoje — tai lašas kibire. Iš tūkstančio 
čikagiečių koncerte nebuvo nei vieno lietuvio, čikagiečiai 
paklausė Amerikos Lietuvių Tarybos patarimo neiti į 
rusų organizuojamą koncertą ir nėjo.r Koncerte daugumą 
sudarė seni Chicagos ir jos apylinkių komunistai ir jiems 
pritariantieji. Komunistai tos dienos rytui suorganizavo 
kelias konferencijas, kad jų šalininkai net iš tolimesnių 
vietų suvažiuotų i posėdžius, o po pietų skubėtų į koncer
tą. Koncertan ėjo įvairaus meno šalininkai ir sekmadie
niais neturintieji ką veikti spoksotojai, bet didelė Ame
rikos lietuvių dauguma Į tą koncertą nėjo.

V. Andrulis paminėjęs Vepštą, Remeikį, Vėžius, Dir- 
vonį ir kitus tariamus šio koncerto organizatorius, džiau
giasi “kultūrinio bendradarbiavimo šalininkų” didele 
įtaka Chicagos lietuvių visuomenėje, ir rašo:

“Jie geriausiai parodė, kad ir išvietintųjų dau
guma nepaiso Lietuvos priešų melagingų tiradų apie 
Lietuvą”. (Ten pat).
Čia, kaip ir kitais atvejais, Andrulis vienu užsimoji

mu skelbia kelias neteisybes. Tvirtinti, kad išvietintųjų 
dauguma buvo koncerte yra melas. Niekas koncertan ėju
sių neklausė, ar jie išvietinti, ar seni amerikiečiai. Tuo 
tarpu koncerte buvusieji patyrę žmonės tvirtina, kad 
daugumą sudarė ne Antrojo Pasaulinio Karo išvietiiitieji, 
bet seni užkietėję Maskvos politikos šalininkai.

Andrulis be pagrindo giriasi ir koncerto pasisekimu, 
kada koncertas, reikia laikyti nepasisekusiu dėl nepap
rastai mažo atsilankiusių skaičiaus. Andrulio pasigyri
mas yra tuščias, kaip yra tušti pasigyrimai apie laimėji
mus okupuotoje Lietuvoje. Jeigu tie laimėjimai būtų toki 
dideli, tai Lietuvon įleistus amerikiecius^išleistų į kaimus 
ir tuos laimėjimus parodytų, tuo tarpu ''^nuvažiavusius 
saugo Vilniaus viešbučiuose.

į biržoj® trečiosios rytas... Nubu- 
■ dusi Salomėja Brazaitienė žadi- 
, na sūnelį, keturiolikos metų Vy- 
I tuką. Jis turi į mišką tėvui ir 
i broliui priešpiečius nunešti. Va
kar ji pati net prie liudninkų 
buvo nuėjusi, o šiandien partiza
nai žadėjo arčiau miškuose pasi
rodyti. Vytukas kelius žino, tė
vo signalinius ženklus iš tųįo su
pranta.^ (14 psL).

“Saulute debesyse įsivysčiusi 
ir lengvan. lietučiui krapsno- 
jant, apie pusiau devintą ryto iš 
Vilniaus4>ro Pirčiupio kaimelius 
Eišiškių pusėn pravažiavo kelios 
kariškas vokiečių štabo maši
nos... Tik už dviejų trijų kilo
metrų zį pietus nuo Pirčiupio, 
ten, kur nuzvimbė ankstyvojo 
ryto mašinos, staiga pasigirdo 
automatų šūvių salvės. Šaudo
ma buvo iš miško į plentą ir at- 
sišaudoma iš plento į mišką.~ 
(19 psk).

Mady kūrėjai turi turėti neblogą fantaziją. Dešinėje du Donald Brooks projektai, kuriuose ba
tai pagaminti iš tos pačios medžiagos kaip suknelės. Kairėje New Yorko mady kūrėjo Pierre

Cardin sugalvoti rūbai.

“Apie vienuoliktą valandą pa
sigirdo pietų pusėje dundesys ir 
mašinų maurojimas. Greit tarp
miškės plentas ėmė spjaudyti 
sunkvežimi&s, pilnus hitlerinių 
kareivių... (20 psl.).

“Kareiviai, automatais gink
luoti, nešė ir vykdė įsakymą, 
baisų mirties įsakymą”... (21 
psl.). • -

Iš šių citatų, matome, kad iš 
Pirčiupio kaimo Brazaitis su sū
numi buvo raudonųjų buržuazi
nių banditų gaujoje; kad už 2-3 
kilometrų nuo Pirčiupio iš miš
ko buvo šaudoma į plentą, o at- 
sišaudoma iš plento į mišką apie 
pusiau devintą; kad apie vie
nuoliktą valandą atvyko į kaimą 
kareiviai, automatais ginkluoti 
ir t. t.

Toliau knygutėje rendame kas 
iš Pirčiupio buvo raudonųjų ban
ditų gaujoje,, būtent: Antanas 
Babilčius su sūnumis Kaziu ir 
Stasiu, Vincas Brazaitis su sū
numi, Jonas Kavaliauskas su sū
numi Stasiu, Stasys Saulėnas, 
Antanas Uždavinys (74, 50, 56 
ir 60 psl.), iš viso 9 vyrai.

Kokią rolę turėjo raudonuo
se .bandituose žydas Kanonas - 
Genrikas Zimanas, aiškiai pasa
kė “tarybų sąjungos didvyris” 
Br. Urbanavičius, knygoje “Re
voliucinis judėjimas Lietuvoje”. 
Jis, aprašydamas kautynių vie
tas, paras:

“Štai ir toji vieta kur buvo 
Kosto Kalinausko partizanų bū
rio bazė. Iš čia išžygiavo su par
tizanais į Pabradės miškus Ed
vardas Tau jenas, iš čia išvyko į 
gilų priešo užnugarį iš pradžių 
į Naručio, o vėliau i Rūdninkų 
miškus partizanų brigada, ku
riai vadovavo Jurgis (dr. Genri- 
kas Zimanas (—LKP Pietų sri
ties .pogrindinio komiteto sekre
torius... (631 psl.)

“...Gastelo vardo baltarusių 
partizanų brigados vadovybė pa
laikė nuolatinį ryšį su LKP šiau
rės srities pogrindiniu komite

Kaip vokiečiai 
riaušes kelia? .

Berlyne policininkų sužeista 261

BERLYNAS. — Vokiečių 
spaudos žiniomis, prieš keletą 
dienų Vakarų Berlyne įvyko di
džiausios minios muštynės su 
policija, kokios kada yra buvę 
šiame padalintame mieste. De
monstracija buvo suruošta prieš 
Amerikos. įžygiavimą i Kamdo- 
diją.

Susirėmime dalyvavo 8,000 de
monstrantų ir 5,000 policininkų, 
kurių 261 buvo sužeistas ir 24 
sužeistieji buvo nugabenti į ligo
nines. ‘

šūviais sužeistų buvo tik treje
tas —vienas policininkas, viena 
moteris ir dar vienas asmuo.

Akmenimis sužeista 18 polici
jos arklių, kurių du tuojau tu
rėjo būti pribaigti.

Laukinės riaušės prasidėjo 
prie Amerikos Namo, kurį ^ de
monstrantai. pakartotinai ata
kavo, mėtydami brūkio akme
nis ‘ir plienines kulkas. Suimta 
44 asmenys. Sužeistų demons
trantų skaičius' dar nenustaty
tas, bet atsargiai apskaičiuoja
ma, kad mažiausiai 300. buvo 
rimtai sužeista. Raudonasis Kry
žius 81 atveju suteikė pirmąją 
pagalbą ir 20 asmenų nugabeno 
į ligonines.

FDA pagrindinai ištirs 
maistui dedamus priedus

' Amerikos Maisto ir Vąistų 
administracija (FDA) iš visų 
maisto gamintojų pareikalavo 
pranešti, kokius 1968 metais 
leistus, maisto.priedus — che
mikalus jie nori toliau vartoti. 
Tokių priedų"— priemaišų ,gali 
būti nuo 1 iki 10 tūkstančių. 
FDA prisipažįsta, kad 1969 me
tais leistųjų priedų geroka da
lis yra reikalinga tolimesnio 
patikrinimo.

tu... vadovaujamo M. šumaus- 
ko... Tokie pat glaudūs buvo 
LPK Pietų srities pogrindinio 
komiteto, vadovaujamo G. Zi
mano, ryšiai su Ark. Panomario- 
vo, Vas. černyševo brigadų va
dovybėmis”... (639 psL).

Gautomis iš Lietuvos žinio
mis, Rūdninkų miške raudo
niems partizanams vadovavo Zi
manas, bet pačias operacijas, jo 
įsakymu, atlikdavo čekistai ka
rininkai.

Arti Pirčiupio kaimo miške 
raudonieji banditai nušovė tris 
jaunus, priešlėktuvinės apsau
gos, kareiviukus ir 5 sužeidė, ne 
gestapininkus, kaip kas bando 
įrodinėti. Tuo metu Eišiškių 
apylinkės dvaruose atostogavo 
vieno Rytų fronte labai nuken
tėjusio SS dalinio likučiai. To 
dalinio vadas pik. Itn. (pavardė 
nežinoma) buvo sužeistas, šluba
vo ir vieną ranką sunkiai val
dė. Jis, sužinojęs apie tų ka
reiviukų nušovimą ir sužeidimą, 
be jokio aiškinimo pasiuntė su 
keliais dideliais tankais savo da
lini kaimui atkeršyti. Eišiškių 
saug. polic. rajono viršininkas 
numatė, jog už ši raudonųjų 
banditų veiksmą, kaime gyven
tojai bus iš kaimo išvaryti, o 
kaimas sudegintas, kaip buvo 
pasielgta su šarkiškių kaimu. 
Atvykęs į Pirčiupį, bandė tei
rautis, ką. esesininkai darysią, 
bet jokio atsakymo negavęs. Nie-- 
kas netikėjo, kad bus žudomi- 
žmonės. Tiek buvo. aišku, jog 
Pirčiupis turės nukentėti, nes 
SS dalinio vadas žinojo, kad to 
kaimo gyventoj ų esą .raudonųjų 
gaujoje, o Juozas Uždavinys bu
vo jų - ryšininku; • -

Iš visų čia: paminėtų faktų 
išaiškėja, kad Pirčiupio: kaimui 
siaubingą nelaimę užtraukė Ka
nono- (Genrikb) Zimano vado
vaujama raudonųjų banditų gau
ja J. Mažiukas.

' BIZNEFUAI. KURIE GARSINASI 
‘NAUJIENOSE”, — TURI GERIAUSIĄ 

t PASISEKIMĄ BIZNYJE

________
. ST. TRINKA (

ATSIMINIMAI 'į
rieš pradėdamas rašyti atsiminimus, 
i pakartoti Maironio žodžius, būtent: 
□yksiu kaip dūmas ir niekas manęs 
nės”. Kadangi mano gyvenimo kelias i 
prie galo (jau esu 77 metų), tad iki 
vksiu kaip tas dūmas, noriu papasa- 
apie mano gyvenimo svarbesnius ivy-

Dirbant Kriminalinėje Policijoje rei- 
vo dirbti ne tik naktimis, bet ir šven- 
. dienomis, už ką atskiro atlyginimo 
idavom. Policijoje tarnautojas to
buli lyg karys, visuomet pasiruošęs 
i kovą su nusikaltėliais.
i norėčiau aprašyti visus nusikalti- 

kuriuos man- dirbant policijoje teko 
inti. tai turėčiau parašyti storiausią 
į. Nesu rašytojas ir knygos rašyti ne- . 
;iu. tai noriu paminėti tik keletą by- 
urias man teko išsiaiškinti.
l.» metais buvau pašauktas į rusu ka
lenę ir paskirtas i 3 Bateriją. 48 Artile- 
Brigadą. 2-1 Armijos korpusą, kurio 
ne buvo Samaros mieste. To korpuso ; 
buvo karo Hu tu pagarsėjęs generolas i 
lovas. Revoiiucijos metu jis kariavo 
bolševikus ir žuvo. Praėjęs naujoku 
kymą, buvai: paskirtas i mokomąją 
i. kurią baigiau 1914 metais. Tais pat

kilus Pirmam pasauliniam karui, 
korpusas buvo pasiųstas į Austrijos

frontą, kur laike vieno mūšio Galicijoje, 
netoli Lvovo miesto, buvau sužeistas per 
kairiosios kojos keli. Apie mėnesį Taiko 
buvau gydomas Lvovo mieste, .karo ligo
ninėje. Po to buvau pervežtas Į Rusiją ir 
gydomas Charkove ir Čerkasų miestų karo 
ligoninėse. Žaizdai sugijus, buvau paskir
tas į sveikstančių kuopą, kuri Taganrogo 
mieste prie Azovo jūros. Paskirti į tą kuo
pą kareiviai jokių užsiėmimų neturėdavo, 
tik kas savaitę turėdavo eiti pas gydytoją 
sveikatą patikrinti.

Gydytojui tikrinant mano sveikatą , su
žinojau, kad jis yra žydų tautybės ir kilęs 
iš to paties Žagarės miesto, kuriame gi
miau ir užaugau. Patikrinęs mano sveika
tą, jis man parašydavo raštelį, kad esu 
paliuosuotas sveikatos pataisymui savaitei 
laiko.

Praslinkus 3 savaitėms, aš g>’dytoją pa
prašiau, kad pataisymui sveikatos jis man 
leisto važiuoti namo. Gydytojas man pa
sakė, kad tai padaryti jis neturįs teisės, 
Tai padaryti gali tik vyriausias gydytojas, 
kuris po kelių dienų turi atvačiuoti tikrin
ti sveikstančių kareivių sveikatos stovį.

Paskirtą dieną liepė man ateiti sveika
tos patikrinimui ir pažadėjo tarti už mane 
gerą žodį.

Atėjęs į sveikatos patikrinimo kambarį, 
už stalo radau besėdintį generolo unifor
moje gydytoją. Tame kambaryje buvo su
sirinkusių apie 30 kareivių, iš kurių mūsų 
gydytojas po vieną iššaukdavo prie stalo 

, ir vyriausiam gydytojui referuodavo apie

kareivio sužeidimą ir jo sveikatos stovį, knygų ir rašomosios medžiagos, kurią . jis. ir gyvenimas įstojo į normalias vėžes. Vė- 
Gydytojas pamatęs mane Įeinanti į kam- . pardavinėjo lankiusiems mokyklą vai- ; liau Kriminalinė Policija buvo prijungta 
bari, pašaukė prie stalo ir vyriausiam gy- kams. Išvažiuodamas jis knygų negalėjo
dytojui pasakė, kad aš esu sunkiai sužeis
tas per keli ir kad aš, tor būt, karinei tar
nybai nebebūsiu tinljamas. Išgirdęs tai, 
vyriausias gydytojas pasakė: “Išduok jam 
baltą bilietą ir tegul važiuoja namo”.

Tačiau mano gydytojas pasakė, kad jo 
nuomone, būtų netikslu mane iš karto vi
sai paliuosuoti iš- kariuomenės, bet reikia 
pirma paleisti 6 mėnesiams pataisyti svei
katą ir, jei po to aš būsiu rastas netinka
mu kariškai tarnybai, tai tik tuomet visai 
paleisti iš kariuomenės. Vyriausias gydy
tojas su tuo sutiko ir mano gydytoją pagy
rė už tokį patarimą.

Gavęs paliuosavimo dokumentus, iš 
Taganrogo miesto' traukiniu atvažiavau į 
Benės geležinkelio stotį, kuri yra apie 18 
kilometrų nuo Žagarės, Latvijos pusėje. 
Kadangi traukinys atėjo naktį, buvo gero
kai prisnigę ir šalo. Jokių susisiekimo prie
monių su žagare nebuvo, tai teko pėsčiam 
keliauti iki Žagarės. Iki parėjau, gerokai 
pavargau ir sušalau.

1915 metais rusai pralaimėjo Rytprū
siuose vokiečiam mūšį. Rusų karo vadovy
bės buvo įsakyta visiems žydų tautybės pi
liečiams per 24 valandas išsikraustyti iš 
pafrontės zonos. Žydai per tokį trumpą 
laiką savo turto negalėjo išvežti, tai daug 
žydų iš Žagarės išvažiavo palikę beveik 
visą savo turtą. Tno laiku Žagarės mieste 
žydas laikė knygyną, kuriame buvo daug

išvežti, todėl knygynas liko be jokios prie
žiūros. ... -I

Grįžęs iš kariuomenės, aš iš paminėto 
knygyno imdavau skaitymui rusų kalba 
parašytas įvairias knygas. Ypatingai mėg
davau skaityti verstus iš Anglų kalbos į 
rusų kalbą rašytojo šerloko Holmso krimi 
nalinius romanus, kuriuose buvo aprašo
ma apie visokias paslaptingas žmogžudys
tes ir kaip jos būdavo detektyvų išaiškin
tos. Prisiskaitęs tų romanų panorėjau ir aš 
kada nors būti detektyvu ir aiškinti krimi
nalinius nusikaltimus.

Po kiek laiko, vokiečiai rusų kariuome- 
ne nustūmė toli nuo Vokietijos sienos, ir 
frontas sustojo tarp Mintaujos ir Rygos 
miestų. Vokiečiai sužinoję, kad aš- esu 
tarnavęs rusų kariuomenėje, norėjo mane 
išvežti į Vokietiją i belaisvių stovyklą. 
Buvau du kartus vokiečių gydytojų tikrin
tas, ar esu tinkamas, darbui. Tačiau išve
žimo per pažintis ir kyšius išvengiau ir 
Žagarėje gyvenau iki susiorganizavo Lietu
vos vyriausybė.

1921 m. sužinojau, kad Šiauliuose yra 
organizuojama Kriminalinė Policija. Aš į 
ją įstojau tarnauti. Tuo laiku tarnauti po
licijoje^ buvo sunku, nes apylinkėje siau
tė plėšikų gaujos, kurios apiplėšdavo iš 
Šiaulių miesto važiuojančius ūkininkus. 
Tačiau laikui bėgant jos buvo likviduotos 

prie Saugumo policijos ir pavadinta Sau
gumo ir Kriminalinės Policijos Šiaulių 
Apygarda. Kriminalinėje Policijoje ištar
navau iki bolševikų atėjimo.

Su pagarba prisimenu buvusį Šiaulių 
Kriminalinės Policijos viršininką Juozą 
Drelingą, kuris prieš 1914 metus tarnavo 
Rygos Kriminalinėje Policijoje, o Lietuvos 
nepriklausomybės laikais Vilniaus ir Kau
no Kriminalinės Policijos viršininku. Se
kime nusikaltėlių jis turėjo didelį patyri
mą, dirbdamas su juo, daug ką išmokau ir 
įgijau praktikos. Jis.sakydavo, kad jeijno- 
ri būti geru, valdininku ir nori kokį nusi
kaltimą išaiškinti, tai turi taip nusikaltėlio 
ieškoti, lyg būdamas tris dienas nevalgęs 
ieškotum, juodos duonos riekės alkiui nu
malšinti. O jei taip nedarysi, tai nusikal
tėlio nerasi ir nusikaltimas liks neišaiškin
tas.

(Bus daugiau)

Skaitykite ir. platinkite
Dienrašti
“N. A. U .11 E. N A S"
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Rėžid. t*ief.
Hasiiven quo

63rd STREET
PRospscr W229 
WAibrok 5-5076 
10 iki 12 vai. r

ugoams ppruma Uk susitarus.

Rez. tek 239-46^3

AKUSERMA lit MOTERŲ LIGOS 
GINEKOLOGINE CHIRURGIJA 
M49 So. Pwtaski Rd. (Crawford 

Medical Building). Tel. LU 5-6446 
Priima ligonius pagal susitarimu 

ft* neaUmepia, skambinti 37-Ž-BU12

DR. S. BIEZ1S
Telef.: PRospect 8-1717

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
3148 WEST 63rd STREET 

Vai: kas dieną po pietų 1-3; vak. 7-8 
tiktai antradieniais lt penktadieninę 
Trečiad. ir sekrnad. ofisas uždarytas

Rez.; 3241 WEST 66th PLACE 
Phone; REpublic 7-7868

DR. PETER BRAZIS
PHYSICIAN AND SURGEON 

2434 WEST 71st STREET 
Ofisas; HEmlock 4-5849 

Rezid.: 388-2233 
'OFISO VALANDOS.

Pirmad, ketvirtad. nuo 1—4 ir 7—9, 
antrad., penktadienį nuo 1—5, treč^ 

ir šertad. tiktai siiyitarus.

Dr* Ant. Rudoka kabinetą pprėmp 
optometristas

DR. EDMUND E. C1ARA
' Z/uv w. aist ST.REfcl 

tai.: GR 6-2400
kM. pagai susitarimą; Pirm., ketv. 
x—4, t—a, antraa., penkt. iii—4, ir 

šestad. 10—2 vai.

Rez. GI 84)873

DR. W. M. EISIN - EIS1NAS
AKUSttKiJA IR MOTERŲ LIGOS 

GINEKOLOGINĖ CHIRURGIJA 
6132 So. Kedzie Ave., WA 5-2670 

Valandos pagal susitarimą. Jei neat
siliepia, skamninti Ml 3-0001.

Husų laikrašty (Nov. R. Slo- 
lvo) gidėtas pranešimas - 
j minas dalyvauti prieškomunis- 
tiniuose žygiuose, pvz. “Už 

; pergalę Vietname” ir pnš. Esą, 
“Susivienijimas pž" Rusijos 
Laisvę” gavęs raginimą daly
vauti tokiame ruošiamame 
JAV-bių patriotų žygyje. Ži
noma, susivienijimo nariai ir 
prijaučiantieji tuojau pat ragi
nami siųsti aukas (nurodytu 
adresu) paruošimui plakatų, 
kuriuose bus tokie šūkiai: 1. 
Pasiekti taiką galima tik kari
ne pergale, 2 Rusija — ne TS 
RS, 3. Sunaikinti Vietkongą —- 
tik ginklų jėga, 4. Grąžinti Ar
miją — tik po pergalės, 5. Lais
vę Rusijai — šalin sovietinę 
vergiją!

Kaip matome, maskoliai liks 
maskoliais — laisvės reikalau
jama tik Rusijai, nei žodeliu

p. Šileikis, o.p.
ORTHQPEDAS-PROTEZISTAS 

Aparatai - Protezai, Med. Ban
dažai. Speciali pagalba koloms 
(Arch Supports) ir t. t

DR. A. JENKINS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

3844 WEST 63rd STREET 
OFISO VALANDOS:

Tree, ir šeštad. uždaryta
Ofise tel.: Portsmouth 7-6000
Rebid. teief.: GArden 3-7278

Tel. ofiso: PR 8-7773; rez.: PR 64732

DR. A. MACIŪNAS
- C H I R U R G A S 

Priima tik susitarus.
Valandos: pirmad., ketvirtad., 5—8,

DR. ED. MARKŪNAS
LIETUVIS OPTOMETRISTAS 

4018 N. Lincoln Avenue
Chicago, III. 60618 Tel. 525-0952

ęfiso tel.: HE 4-1818 arba RE 7-9700 
Rezidencijos: PR 6-98011

DR. J. MEŠKAUSKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

VIDAUS LIGŲ SPEC.
2454 WEST 71$t STREET

VALANDOS: Pirmad.’ ir penktad. nuo 
2 iki 8 v. p. P.,‘ antrad. ir ketvirtad. 
nuo 9 iki 11 ir nuo 4 iki 8, o šešta

dienį nuo 9 iki 12 vaL 
Trečiadieniais uždaryta.

Tel. 737-5149

DR. FRANK PLECKAS
OPTOMETRIST AS

KALBA LIETUVIŠKAI
2618 W. 71 st St.
Tikrina akis. Pritaiko akinius ir 

“contact lenses”
Vai pagal susitarimą. Uždaryta tree.

DR. LEONAS SEIBUTIS
INKSTŲ, PCSL6S IR 

PROSTATOS CHIRURGIJA _ 
OFISAS 2454 WEST 71st ST.

Vai.: antrad. nuo 2—5 po pietų, 
ketvirtad. nuo 6—8 vak.

Ofiso telef.: 776-2880
Naujas rez. telef.: 448-5545

~DR. P. STRIMAITIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
Bendra praktika ir chirurgija 

Ofisas 2750 .West 71st St. 
Tel. 925-8296

Valandos: 2—8 vai. vak. Penktadienį 
10_ 12 ir nuo 2 iki 8 vai. vak.
Sekmadieniais ir trečiadieniais 

uždaryta..
Rez. tel.: WA 5-3099

ULttUl.TIl.1V F\ Ll 1 IM L"

neužsimenant apie jų pačių pa' 
vergtas tautas...

Štai ir eik “su velniu riešu-
- ragi-

tauti
Ai

ORTHOPEDIJOS TECHNIKOS LABi 
2850 West 63rd St., Chicago, Hi. 60629 

Telef.: PRospect 6-5084

Apdraustas perkraustymas 
iš įvairiu atstumų.

ANTANAS VILIMAS
823 W. 34 Place

Tel.: F Rentier 6-1882

... .. 11
PERKRAUSTYMĄI

Leidimai — Pilna apdraudė _ 
ŽEMA’KAINA

R. Š E R Ė N A S 
2047 W. 67th PL WAlbrook 5-8063

MINSKAS

&

KAINOS PRASIDEDA NUO
§1500

2512 W. 47 ST. — F R 6-1998 
LIETUVI, EIK PAS LIETUVI!

ŠIĄ VASARĄ TRYS 
EKSKURSIJOS

Kitame atsitiktinai užkliuvu- 
siame maskoliškame laikrašty 
perspausdinta dalis didžiulio 
(ėjusio per dvi laidas 17 ir 18 
balandžio)8* soviet, laikrašty 
“Trud" (Darbas) reportažo. 
Skaitant, ir .savo akims, žmo
gus, netiki..

Istorija tokia: vakariu. Sibi
re rasti naftos klodai. Nutarta 
įsteigti centrą; pastatyti mies
tą, pavadinant jį Surgut

Čia prisiminė kadaise Br. 
Railos perteikti (23. 10. 1968., 
Dirvoje) kun. F. Jucevičiaus 
Įspūdžiai: nė vienas miestas
(kelionės Į Lietuvą metu) ne
atrodė taip liūdnai, kaip Vil
nius. .. ”

O štai minėto miesto — cent
ro Surgut statytojai, žinoma, 
pagal direktyvą “iš aukščiau” 
siunčiame specialų karespon- 
dentą į.... Vilnių (absoliučiai) 
niekur kitur “plačiojoj tėvy
nėj”) sužinoti iš vilniškių sta
tybininkų, kaip ir kokiais bū
dais jie pasiekė savo statyboje 
geriausių visoje sovietijoje re
zultatų ?!... t

Esą Sovietijoje buvo pasta
tyti didžiuliai centrai, kaip Mir 
nyi, Angarsk, Magnitogorsk, 
Bratski, ir šiai Surgut statomas, 
bet niekur nei dalies Vilniaus 
dabartinės statybos didybės ne
pasiekta.

Specialus oficiozo “Trud” 
korespondentas A. -Niežnyi 
gauna Vilniaus vyr. architekto 
atsakymą: “Viskas, ką mes tik
roviniai gero atsiekėme, tai — 
jei žiūrėti formaliai — yra at
siekta neteisėtai,t. y. mūsų Vil
niaus statybinis renesansas at
siekta apgaulės bei klastojimo 
būdu ”

Iš tikrųjų, atsiekimai Vil
niaus statytojų, palyginti, mil
žiniški, nes juk ir minėtasis A. 
Niežnyi vyko į Vilnių, pastebė 
jęs daugybėje “plačiosios tėvy
nės” laikraščių aprašymus apie 
vilniškių statybininkų — pagal 
sovieti ją 
mus.

Taigi, 
liūdna, 

(vertelis”

nuostabius atsieki-

ne viskas jau 
kaip aimanavo 
Jucevičius.

Gegužės 28, liepos 14 ir rugpjūčio 31

Kiekviena kelionė tęsis 21 dieną. Vie
tų skaičius ribotas. Registruokitės 
tuojau. Išrūpiname leidimą ilgesių 
laiką pabūti Lietuvoje. Paruošiame 

dokumentus atsikviesti gimines 
į Ameriką.

Kreipkitės į
WALTER RASK - RASČIAUSKĄ

AMERICAN
TRAVEL SERVICE BUREAU

Onutė Deveikienė, Antanas Po 
likaitis ir Bronius Seliukas, 
akordeonu grojant P. Kazake
vičiui, padainavo gražių dainų, 
pritaikintų Motinos dienai. Dai-

Riverside, Calif, š. m. kovo 21 d., Kalifornijos Lietuvių Filatelistų Draugi
jos Valdyba turėjo posėdį. Stovi iš kairės; K. Karuža — pirmininkas, dr. 
J. Venckūaas — valdybos narys, K. Grinienė — valdybos narys, t G. Rad- 

vanit — iždininkas ir L. Briedis — sekretorius.
L. Briedžio nuotrauka

— būtinai tuos mūsiškius mė
gėjus pakeisti lokiais, kurie su
voktų tos mūsų tragedijos dy
dį, sykiu jos baisumą ir pra
dėtų rimtus žygius išsilaisvini
mo iš kurijos ponų vergijos, tuoj nuojant daugeliui dalyvių per 
pačiu iš lenkiškųjų klastingų 
unijistų primato.

Greičiausiai ir pašaliečiai 
nustebę, kad mūsuose atkak
liai stengiamasi vis likti “kaba-i 
Joje” lietuviškai tariant, va- 
tikaniŠkai - lenkiškoje byloje, 
nededant jokių pastangų “išsi- 
kabalinti”, ir vis dar tebero- 
dant žemiausią nuolankumą, 
kai štai net tituliniame pusla
py spausdinamas kard. Wy- 
szynskFo atvaizdas (žiūr. 1-L 6.
1969., Draugas) 
kvaitulys apsėdo.

Tikras

Ir pabaigai, tikriau, karčiam 
juokui — lenkų iš Londono 
pranešimas (žiūr. 7. 5. 1970., 
Dz. Związkowy): “Ilgametė 
vadovė Lenkių Sąjungos emi
gracijoje, uoli bendradarbė 
Lenkijos. Telegr. Agentūros, vi
suomenės žymi veikėja, mirė 
Londone nakij. balandžio 28. 
Jos mirtis padengė gedulo šydu 
Lenkių Sąjungą ir visą nepri
klausomybės siekiančią emi
graciją. .. ”s

Mirė Anna Januszaitis... (!) 
. . Jonas D. Čėsna

veidus riedėjo ašaros.
Solistai iš publikos pelnė daug 

plojimų.
Minėjimas baigtas sugiedojus 

Lietuvos Himną.
Po programos buvo vaišės. 

Patarnavo vyrai net sušilę: A. 
Dabkus, B. Morkis, D. Mekišius, 
J. Bikalonis, P. Knyvas. Mamy
tėms labai patiko, kad yyrai 
joms parodo tokią pagarbą. Kai 
kurios tarp savęs kalbėjosi, kad 
jos vyrams neliks skolingos ir 
per Tėvų dieną su kaupu vy
rams atsilygins. Dabar vyrai 
laukia tos Tėvų dienos.

Po vaišių buvo šokiai, muzi
ko Stasio Kalvaičio orkestrui 
grojant. Svečių buvo iš Los 
Angeles ir Santa Monicos.

Minėjimą reikia laikyti visai 
pasisekusiu. Pacifiko pakrantė
je gražiai skambėjo lietuviškos 
dainos. J. AL

LONG BEACH, CALIF.
Šių metų gegužio mėn. 2 d.

6

Palaidojo Salomę C.
Mulks - Čerienę

Salome mirė 1970 m. gegužio 
dieną, New Jersey valstijoje.

Jos palaikai buvo parvežti į Chi- 
cagą ir pašarvota P. J. Ridiko 
koplyčioje. Jos laidojimu rūpi
nosi jos vyras Emerson A. 
Mulks ir sesuo Bernice Brijū-

T. t . 1 ii -AT Inas.Lietuvių klubas surengė Moti-* r
taip 
atsi-

ĮOELTNINK AS 
(PUTRAMENTAS)

Linksmumo arbs liūdesiu valandoje 
gražiausios gėlės ir vainikai, antka* 

pių papuošimai ir sezoninės 
kapams gėlės.

ROY R. PETRO (PUTRAMENTAS)
5525 So. Harlem Ave. — 586-1220

GUŽAUSKŲ
BEVERLY MILLS GĖLINYČIA

GĖLĖS VISOMS PROGOMS 
2443 WEST 63rd STREET 

Telefonai: PR 84)833 ir PR 8-0834
____ ______ .------------- -..... -»

TĖVAS IR SŪNUS
MARQUETTE FUNERAL HOME

2533 W. 71st Street
j. Telef.: GRoovehUl 6-234S-6

M ** 1410 So. 50th Ave., Cicero
• g Telef.: TOwnhaU 3-2108-9
i TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS
J AIKŠTĖ AUTOMOBILIAMS PASTATYTI

I _____ :___________  ____ ........ —....į

■ ■ rm.          .................. ........ .... n w

EUDEIKIS
SENIAUSIA IR DIDŽLVUSIA LAIDOJIMO ĮSTAIGA

Laidotuviy direktoriai: j

DOVYDAS P. GAIDAS GERALDAS F. DAIMID
4605-07 So. HERMITAGE AVENUE

Tel.: YArds 7-1741 - 1742

4330-34 So. CALIFORNIA AVENUE
Telefonas: LAfayette 3-0440

MODERNIŠKOS AIR-CONDITIONED KOPLYČIOS

Gegužio 11 dieną koplyčioje 
P. J. Ridikas pasakė turiningą 
kalbą apie velionės plačią dar
buotę anglų kalba, o vargoni
ninkas Antanas Giedraitis lietu
vių kalba. Ponia Giedraitienė 
pagiedojo kelias jos parašytas 
ir išleistas “Dainos Lietuvai” 
giesmes. Gausus būrys gimi
nių, draugų ir pažįstamų iš Ri
diko koplyčios velionės palaikus 
nuvežė i Lietuvių Tautines ka-| 

Į pines ir ten palaidojo. ĮPrie 
duobės p. Ridikas antrą kartą 
apie Salomę kalbėjoangl iškai.

Visi laidotuvių dalyviai buvo 
pakviesti Į Midway Lounge už
kandžiu. A. Ambrose

nos dienos minėjimą..
Minėjimas įvyko gražiai iš

puoštoje Morgan salėje, 835 Lo
cust St.

Klubo pirmininkas Vytautas 
Tamošaitis minėjimą atidarė 
6:30 vai. vakaro ir pakvietė už 
garbės stalo 2 seniausias moti-- 
nas: Magdutę Margis 85 metų, 
kuri užaugino 8 vaikus, ir Oną 
Bagdonas 82 metų, užauginusią 
ir išmokslinusią 2 vaikus. Vi
soms minėjimo dalyvėms buvo 
prisegta po gėlę.
• Pagrindine kalbą pasakei 
Dr. Jonas Kregždė. Jis išsamiai 
nušvietė nuo Adomo ir Jievos 
laikų motinos reikšmę žmonijos 
gyvenime Įvairiuose pasaulio 
kontinentuose. Kalba buvo la
bai Įdomi.

Mokyklos amžiaus Vidutė Ba- 
siulytė ir Seliukaitė padeklama
vo mamytėms gražių eilėraščių. 
Dvi sesutės Prasauskaitės smui
ku ir pianu mamoms gražiai 
pagrojo.

Solistai: Dalila Mackelicnė,

šiomis dienomis, pagal poli
tines - konjunktūrines aplinky
bes, šaukiama konferencija 
(paties popiežiaus palaimini
mo ženkle:) — aptarti bei pa
keisti ikišioliniam vadinamam 
“status quo” (tikroviniam sto
viui), aiškiau sakant, atitin
kamai reikalauti, kad vatika- 
niškojr kurija pakeistų ikišio- 
linj turinį vatikaniškojo met
raščio, oficialiai pripažįs^nt 
“atgautąsias (vakarines, ’ iki 
Oderio - Nysos) sritis” lenkiš
kam primatui.

šia proga lietuviai turėtų pa
klausti: o kaip bus “rytoj”, jei 
kaip nors pasikeis politinė kon 
junktūra lenkų “prarastų ryti- 
nių sričių.” atžvilgiu 7...

Tiesa, čia lenkams domina- 
cijos .“’atgavimo” procedūra — 
Vilniuje ir net visoje Lietuvai 
jei -— žymiai paprastesnė, nes 
tos sritys vatikaniškame met
raštyje niekuomet nebuvo iš 
lenkiškojo primato išjungtos 
(žiūr. 9. 8. 1966., Naujienos). 
Dar daugiau! — mūsuose net 
nebandyta ką nors daryti to
kiam išjungimui, nes mes fak
tiškai savo episkopato neturim 
— tik kurijai klusnius avinė
lius. ..

Apie šiuo atveju bent kokį 
politinį savarankumą netenka 
rimčiau kalbėti —-~sių mūsiš
kųjų veikėjų mintį slegia seno
ji dominanta — tik “mobili
zuotosios” amžino atminimo 
Zitietės tegalėjo pajėgiau de
du episkopato žygius, — tiems 
mūsiškiams politikams atsi
kvošėti!

Žinoma, jei jie mano, kad 
su jų dienomis baigsis mūsiš
koji tikybinė tautinė tragedija, 
tai ir reikalauti iš jų nėra ko,

Susirinkimų ii parengimų

— Žemaičių Kultūros Klubo eilinis 
susirinkimas Įvyks trečiadienį, gegu
žio 20 d. 7:30 vai. vak. Hollywood sve
tainėje. 2417 W. 43rd St. Nariai kvie- 
kiami atsilankyti, nes yra daug rei
kalu aptarti ir išgirsite kitus prane
šimus, kurių yra daug.

Rožė Didžgalvienė, rast

9727 So. Western Ave. 
Chicago, Illinois. 60643

TeL 238-9787-8

VISI lietuviai! biznieriai 
garsinkites naujienose
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DR. VYT. TAURAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Bendra praktika, spec. MOTERŲ ligos 
Ofisas: 2652 WEST 59th STREET 

Tel.: PR 8 -1223
OFISO VAL.: pirm., antrad., trečiad., 
ir penkt. 2-4 ir 6-8 vaL vak. šeštadie
niais 2-4 vai. po pietų ir kitu laiku 

pagal susitarimą.______

DR. V. P. TUMASONIS 
c H. I R U R G A S 

2454 WEST 71st STREET 
Ofiso telef.: HEmlock 4-2123
Rezid. telef.: Glbson 8-6195

Priima ligonius pagal susitarimu. Dėl 
valandos skambinti telefonu HE 4-2123 
jei ,■ neatsiliepia, tai telef. GI 8-6195

CHARLOTTE ARNISH
-Gyvenusi Riverside, California, 

anksčiau, daug metų gyvenusi Chicagoje, 
Brighton Parko apylinkėje.

Mirė 1970 metų gegužio 15 dieną, sulaukusi 67 metų amžiaus.
Gimusi Lietuvoje. * ~ "iTK-

Palik< nuliūdę: vyras Joseph, duktė Phyllis Lidert, jos vyras Al, 
sesuo An oinette Linfoot, jos vyras Art, brolis Walter Andrews ir 

į daugelis kitų giminių, draugų bei pažįstamų.
Kūną.’ pašarvotas Petkaus Marquette koplyčioje, 2533 West 71st 

Street.
Antradienį, gegužio 19 dieną 9 vai. ryto bus lydima iš koplyčios 

į šv. Panelės Marijos Gimimo parapijos bažnyčią, o po gedulingų pa
maldų bu. laidojama Lietuvių šv. Kazimiero kapinėse.

Visi a a. Charlotte Amish giminės, draugai ir pažįstami nuošir
džiai kvi cianu, dalyvauti laidotuvėse ir suteikti jai paskutinį patar- 
navima i; atsisveikinimą.

NuliiSįf lieka: . .
’ Vyras ir dukterys.

Laid< :uvin Direktoriai Petkus ir Sūnus. Tel. 476-2345.



PERKAME, PARDUODAME, ĮMAI
NOME įvairaus dydžio namus visur. 
Parūpiname paskolą, visokeriopą ap
drauda, veikią notariatas.

Šimkus Real Estate
NOTARY, INCOME TAX SERVICE 
4259 So. MAPLEWOOD AVENUE

Tel. CL 4-7450
J x - s: ..

Greitas ir . tvarkingas visokiausiu nuo
savybių pirkimas - pardavimas. Be to 
šioje kontoroje daromi ir liudijami 
vertimai, užpildomi pilietybės prašy
mai, income tax ir Įvairus kitokį blan-

WO$

t

už leidimą nu

2735 WEST 71st STREET TEL. 925-6015

su-

z

ran > *ta

I

Šis gaidy rinkinys kainuoja tik $1.00.

HOME INSURANCE

State Farm Fire and Casualty Company

-Call BOB at 
593-5700

SKAITYK IR KITAM PATARK 
SKAITYTI DEMOKRATINI 
DIENRAŠTĮ "NAUJIENAS"

SIUNTINIAI Į LIETUVĄ
IR KITUS KRAŠTUS

Call: Frank Za polis 
320872 W. 95th St. 

GA 4-8654

Už ta surr 
lėktuvėli su 
palydovą.

HELP WANTED — MALE
Darbininku Reikia

2737 W. 43rd STREET
CL 4-2390

P. NEDZINSKAS, 4065 Acher, 
Chicago, HI. 60632. Tel. YA 7-5980

PERSONNEL SECRETARY 
Typing and shorthand required. 
Assist Personnel Manager as his 

secretary.
Cicero Ave location. 
Call VIVIEN OHLER 
MAIN ENTERPRISES 

Southsiders call 582-3078

paga- 
aulo-

STENO CLERK
To work in Superintendents office. 
Must foe able to take shorthand and 

type. Contact 
N. L. MINNIX, VI 7-6860 

ILLINOIS NORTHERN RAILWAY 
2610 So. WSTERN 

An equal opportunity employer

TERRA
Brangenybės, Laikrodžiai, Dovanos 

visoms progoms.
3237 WEST 63rd ST., CHICAGO

Telef. 434-4660

DAŽAU NAMUS 
Iš VIDAUS IK LAUKO 
Valau kilimus ir baldus.

Pilna apdrauda.
RUDIS Tel. CL 4-1050

CALIFORNIA SUPER SERVICE
Taisomi auto motorai, stabdžiai, 

tune-ups ir h t.
4824 So. CALIFORNIA AVE.

CHICAGO, ILL. , /TEL. VI 7-9327

GENERAL OFFICE
Light typing, filing, miscellaneous 
office duties, interesting work, small 
informal office. Life, hospital, ma
jor medical insurance. Near West 
side location. Salary commensurate 

with ability.
Phone Mrs. DOBIĄS, 261-1901.

Excellent working conditions 
& salary. ?

Pleasant co-workers.
5 day wk. Good transportation. 

Call 2484303

. Vokiečiai 1969 metais 56.3 
nuošimčius savo gamybos au
tomobilių eksportavo i JAV.

oi Aliaskoje 
. meška (pil- 

po $1,500. 
:avo sportinį 
pavažomis ir

džiama 
prieplauka reikia įvažiuot 
timiausia skersine gatve.

šiuos gaidų ir dainy rinkinius galima gauti NAUJIENOSE. Jei atsil
site čekį arba Money Orderį už gaidas ir pridėsite 25 centus persiunti
mo išlaidoms, tai pasiusime įas paštu, čekius prašome išrašyti 
NAUJIENOMS ir pasiusti tokiu adresu:

NAUJIENOSE" GALIMA GAUTI ŠIAS LIETUVIŠKU 
DAINŲ GAIDAS PIANUI:

L Rinkinys lietuvišku liaudies 
yra šios dainos ir gaidos:

Aukščiausias Čikagos pastatas yra John Hancock Centras, kuris ma
tomas užpakaly seno Old Water Tower pastato. Naujas dangoraižis 
turi 100 aukšty, kuriu pirmieji 43 turi krautuves ir įstaigas, su gy

venamais butais viršuje. & J

FOOD PROCESS
Leam a trade at our new Elk Grove 

location.
GOOD PAY 

STEADY WORK 
COMPANY BENEFITS 

CHANCE TO ADVANCE
♦ FORKLIFT OPERATORS.
♦ FOOD PROCESSORS

ne didesnius

GENERAL OFFICE AND ALSO 
SWITCHBOARD OPERATOR 

Typing essential. Small modern of
fice. Vic? Howard & McCormick in 
Skokie, near transportation. Paid 
hospitalization, vacation and other 

benefits.
674-2345 or 761-4600

............ Si
a:-

Pilkųjų (grizzly) meškų me-, 
džioklės sezonas Aliaskoje, kurs 
būna nuo gegužės 1"> iki 31 die
nos, šiemet uždraustas. ■Vėliau
siais patikrinimais, žibalo indus
trijos technikams užėmus dide-

- plotus Ark- 
meškų skai
tęs ir esama

Ii galutinai 
\ aidžia pla- 
v aižyti visų

žvėrių medžioklę. > et Sovietų 
medžioklės kontrok- įstaigos nu-' 
siskundė, kad Ame" vos medžio
tojai persekioja Laimsias Arkti
kos meškas, net ei.-iekdami in
ternacionale ledyne zoną Berin
go pertakoje. kuri -kiria Alias-j 
ka nuo Sibiro.

hus Aliaskos siaut 
tikos pajūriais, t 
čius žymiai suma, 
pavojaus, kad jo< 
išnykti. Aliaskos 
nuoja smarkiai

PAGERBS
TUMA VAIŽGANTĄ
Penki lietuviai dailininkai yra 

padovanoję meno kūrinius ra
šytojo Juozo Tumo Vaižganto 
raštams išleisti.

Reikalingiems pinigams 
telkti bajoriškas dovanas
davę šie menininkai: Magdale
na Stankūnienė, J. Paukštienė, 
Br. Murinas, A. Rūkštelė ir J. 
Pautienius. Dovanos bus pa
skirstytos Balio Pakšto salėje 
šių metų gegužio 23 d., 7 vai. 
vakaro.

Rengia ir visus kviečia AMTS 
Cicero Skyrius.

Apvalus skaimi 
Lietuvos istorijoj

Pažvelgę mūsų tautos istori
ni randame visą eilę ^apva

laus skaičiaus” sukakčių. Sau-į 
šio 27, 1930 metu Lietuvos Uni-j 
versitetas pavadintas Vytauto 
Dklžiojo l^įJT^’sitetu. Vasario 
23, J930, Kaune mirė mūsų ra- 
šomosios kalbos tėvas prof. Jo-j 
nas Jablonskis (buvo gimęs 39. j 
12. I860.): Birželio 1, 1950, Chi-i 
cagoje mirė Lietuvos preziden
tas dr. Kazys Grinius. Liepos! 
15, 1410 Vytauto vadovaujama} 
kariuomenė sumušė kryžiuo-} 
uius prie Žalgirio. Rugpjūčio | 
26, 1920; Lietuvos kariuomenė 
įžengė į Vilnių. Spalio 27, 1130, 
mirė Vytautas Didysis. Lapk
ričio 3, 1320, Gediminas prie 
Žeimių sumušė vokiečių ka
riuomene. Visos šios sukaktys 
minėtinos 1970 metais.

Milijonai automobilių
Jungtinės Amerikos . Valsty

bės 1969 metais pagamino 8.22 
milijonus automobilių. Paskui 
JAV seka Vakarų Vokietija su 
3.31 milijonais, Japonija 2.61 
mil., Prancūzija 1.98 mil., Ang
lija 1.67 mil., Italija 1.16 mil. ir 
Kanada 1 milijonu.

Rytų Europos kraštai 
mina maždaug 600,000 
mobiliu...

X

ii

'■><;X;^'

laivų pririšimo vietų.
žantiems savo

[kaip iki 20 pėdų ilgumo motor
laivius, rampos ii- i vandenį 
nuleisti yra Diversey. Burn
ham, Calumet Park. Rainbow

I Beach (-79th St.) ir 59th Street 
Jackson Parke.

Transportuojant niotorlai-Į 
iu ) sunkvežimiais, (irau 

važiuoti bulvarais; i
ar-

HtLP WAMTBD — FEMALE
Derbininkiy Reikui

BILLING MACHINE

Willing to train mature individual 
with reasonable typing skills. Job 
requires continuous work on. an ac

counting machine.

ALLIED TUBE AND 
CONDUIT CORP

16100 So. LATHROP

REAL ESTATE FOR SALE 
Nai U, Žemį — Pardavimui

REAL ESTATE FOR SALE 
Namti, l»mi — Pardavimui

PASKOLOS, PERKANT NAMUS, DAROMOS ILGIEMS TERMINAMS 
IR ŽEMAIS NUOŠIMČIAIS MĖNESINIAIS IŠSIMOKEI 1MA1S

DEL VISŲ INFORMACIJŲ, KREIPKITĖS Į

MUTUAL FEDERAL SAVINGS
PETRAS KAZANAUSKAS, prezidentas

2212 W. Cermak Road Chicago, TH, Virginia 7-7747

PLATUS PASIRINKIMAS NAMŲ PIRKIMUI 
BUTŲ NUOMAVIMUI — NOTARIATAS — VERTIMAI.

DRAUDIMO AGENTŪRA PATARNAUJA VISAIS DRAUDIMO REIKALAIS

INCOME TAX SERVICE-
6455 So. Kedzie Ave.

NAMŲ IR BIZNIŲ PIRKIMAS - PARDAVIMAS • NOTARIATAS
♦ PATVIRTINTI VERTIMAI • IMIGRACIJOS POPIERIAI

• PAJAMŲ MOKESČIAI — INCOME TAX.

Laivelių sezonas prasidėjo
Chicagos Parku dis t riktas pra

neša, kad nuo penktadienio, 
gegužės 1 5d. atidaryti buriavi
mui ir laiveliais plaukiojimui 
visi septyni šio distrikto žinioje 
esantieji Michigan© paežerės 
prieplaukos bei uostai, būtent 
Montrose, Diversey, Belmont 
Burnham Park, 59th Street ir 
dvi Jackson Park prieplaukos 
— Inner bei Outer Harbors.

Tose prieplaukose yra 2200

dainelių ir šokių, 16 psi. Rinkinyio

L Tegu giria šlamščia, 8. Aguonėlės
9. Vakar vakarėlįūžia, tr^a-ta

2. Suktinis l\ 10. Augin tėvas
3. Suktinis II 11. Meilės valsas
4. Kokietka 12. Siuntė mane motinėle
5. Padispanas 13. čigonai
6. Vengerka 14. Pelėda
7. Klumpakojis 15. Noriu miege

1739 So. HALSTED ST^ CHICAGO 8, ILLINOIS

HIGH RATES PAID

Passbooks

5 ¥2%
Investment
bonus plan 

$1,000 minimum
Savings Insured to $20,000. — .Highest reserves.

$5,000 minimum
2 year certificate

$1,000 minimum
1 year certificate

BRIGHTON SAVINGS AND LOAN ASSOCIATION
4071 ARCHER AVE., CHICAGO, ILL. 60632

^5 5S3 t—JJj

COSMOS PARCELS EXPRESS CORP 
(Licensed by VNESHPOSYLTORG) 

MARQUETTE GIFT PARCELS SERVICE

2501 W. 69ttf St., Chicago, III. 6062?. _ Tel. WA 5-2737
3333 So. Ha ------
Įvairių preki

ed St., Chicago, III. 60608. — Tel. 254-3320 
asinnkimas, automobiliai, motociklai, šaldytuvai, 
maistas, doleriniai C ertifikata i.

Vedėjas E. ŽUKAUSKAS
IWUUUJ

MOVING — Apdraustas perkraustymas 
Pigus ir sąžiningas patarnavimas. Naujausi kraustyme 

įrankiai. Ilgų metu patyrimas.

AL NAUJOKAITIS
2022 W. 69 ST. CHICAGO, ELL. 60636. Tel. WA 5-920J
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Juodieji seimo atstovai 
nemėgsta gatvių gaujų 

AštuonioUka IHinojau^ legis- 
laturos (seiimTt"*atstovų paskel
bė savo raportų apie nusikalti
mus juodųjų gyvenamose apy
linkėse, pabrėždami, kad Chi
cagos policija “gal but yra ge
riausia visoje šalyje”, bet neįti
kino juodųjų piliečių, kad to
kia yra.

Raporte kreipiamasi į polici
jos superintendentą Conlisk. 
kad jis paskelbtų policijos val
dininkams, jog “bereikalingas 
piliečių užgauliojimas žodžiais 
ir veiksmais nebus toleruoja
mas”, kad viešai skelbiama kas 
padaryta dėl piliečių skundų, 
kad būtų i policiją daugiau 
samdoma juodžių, kad būtų 
įvesti pėstieji patruliai juodžių 
rajonuose ir. tt. Pabaigoje pa
tys juodžiai skatinami koope
ruoti su policija, teismais ir 
prokuratūra, kad būtų sudrau 
sti visų formų nusikaltimai gat 
vėse, ypač kur įsivelia juodoji 
jaunuomenė ir gatvių gaujos.

Chicagos gatvėse
Naktj Į pehktadienj gyvento

jai 1621 S. Sawyer st. namuose 
| išgirdę užgatvyje moters riks- 
■ mą pašaukė policiją, kuri už- 
Į klupo du banditus beprievartau- 
< jant vieną moterį. Vienas ban
ditas Joseph Merrill, 19 metu, iš 
16(/7 S. Spaulding nušautas, ant
ras pabėgo.

Cook apskrities grand jury 
apkaltino pasikėsinimu nužudyti 
penkis paauglius, kurie praei
to kovo 18 d. S. Springfield, avė. 
1400 bloke apšaudė policijos pa
truli! automobili, vieną polici
ninką sužeisdami Į krūtinę ir 
galvą, antram peršaudami abi
dvi kojas. Vaikėzai visi nuo 15 
iki 19 metu amžiaus, daugumo
je minėto bloko gyventojų vai-

ė Suimti penki Chicagos Voca
tional aukšt. mokyklos mokiniai, 
būtent trys 16-metės merginos 
ir du 16-mečiai berniokai ; pasta
rieji metė gazolino bombą Į pra
važiuojantį policijos; automobili 
87 st. ir Merrill avė. kampe. 
Bomba neužsidegėt šalimais už
gatvyje rasta •> galionų gazoli
no pilna metai 'nė’skardinė. Mer
giotės suimtos už trukdymą mo
kiniams eiti pro duris Į mokyk
lą, kurioje mokinių gaujos bu
vo užkūrė gaisrus bent penkio
se vietose, kiti beisbolo lazdomis 
daužė mokyklos langus. Riau
šės keliamos reikalaujant, kad ši 
aukštesnioj i amatų mokykla bū
tų pavadinta nušautųjų “pante
rų” vadų Hamptono ir Clarko 
vardu. r'

107 užmušti, 14,000 sužeistų
Nuo šių metų pradžios auto

mobiliai Cook apskrityje užmu
šė 176 žmones, iš jų 107 Chica
go j e, kur per tą laiką 14,000 bu
vo sužeista.

=&•

— Maestro Vytautas Marijo- 
šius, Hartfordo universiteto pro
fesorius ir Ilartt College of Mu
sic taikomojo muzikos meno de
partamento vadovas, buvęs Lie-

Arkidi ocėzij atgrasina 
uždaryti X’isas mokyklas
Chicagos katalikų arkidiocezi- 

 

ja pagrasino uždaryti vftas pa
rapijines pradžios mokyklas, jei 
Illinoj aus senatas neduos/ vals
tybinės piniginės pašalpos.

“Jei valstijos senatas neuž- 
girs valstybinės pašalpos iki šios 
sesijos pabaigos, tuomet (kata
likiškų) mokyklų taryba pradės 
katalikiškųjų mokyklų progra
mų siaurinimą kiekvienoje ele
mentarinėje mokykloje”, pasa
kė tos tarybos pirmininkas Mar
tin Lowery. Kardinolas Cody ta
rybos nusistatymui -pritaręs.

Chicagos katalikų arkidiocezi- 
ja turi 22 elementarines mokyk
las su 225,000 mokinių. Apie pu
sė visų šių mokyklų turi finansi
nius sunkumus. Kol kas dar tik 
21 mokyklą tėra užsidariusi.

“Už tai respublikonų adminis
tracijai ir partijai nebus atleis
ta”, pastebėjo Lowery, pridur- 
mas, kad devyni senato komisi
jos nariai respublikonaį balsavo 
prieš pašalpos davimą.

Nors filmu aktorė Claudette Colbert 
jau sulaukė 63 metę, H visai jaunai 
atrodo ir neatsilieka nuo naujausiu 

madj£

ŠVARUS 8 KAMB. mūras Marquette 
Parke, $20,000.

PRIE FORD CITY naujas ranch mū
ras. Platus sklypas, garažas. $22,000.

BLOKAS NUO PARKO ramioj gat
vėj šviesus 11 metų 5% kamb., 3 
mieg. mūras. Garažas. $26.500.

TVARKINGAS APARTMENTTNIS 
mūras, arti Jaunimo Centro, apie 
$11,000 pajamų. Savininkas finan

suos įmokėjusiam $15,000. Kaina 
$45,000.

2 BUTU tvirtas mūras Marquette 
Parke. Nauja gazo šilima, 2 auto ga
ražas. $28,000.

APIE 8.000 DOL. PAJAMŲ. 4 butų, 
3 mt. mūras, Marauette Parke. Rim
tas pasiūlymas. $65,000.

4 BUTU MŪRAS su bizniu. Dvigu
bas garažas, nauja gazo šilima. Mar
quette Parke. $43 300.

PELNINGAS MŪRO NAMAS, šva
rūs 6—3 ir 2 kambariai. 2% vonios. 
Naujas šildymas gazu. garažas. Arti 
visko Marquette Parke. $21,800.

5 KAMB. GRAŽUS MŪRAS, nauia 
gazo šilima, garažas, prie Maria HS. 
Laisvas — užimkite. $19,400.

Valdis Real Estate
7051 S. Washtenaw Ave. RE 7-7200

tuvos valstybinės operos vyriau- ■ 
sias dirigentas, plačiai besireiš-; 
kiąs universiteto akademinėje; 
plotmėje, diriguodamas ameri-| 
kiečių simfoninius orkestrus 
įvairiuose koncertuose, diri- y 
guos simfoniniam koncertui 
Orchestra Hall Chicago]e rugsė-į-• 
jo 5 d. šis reto pobūdžio kon
certas, su lietuvių kompozitorių 
kūriniais, yra rengiamas Ateiti
ninkų Federacijos. (Pr). i

— Gegužės 10 d. Rumunijos 
Laisvės Komitetas ir New Yor
ko rumunų organizacijos pa
minėjo Rumunijos valstybinę 
šventę. Minėjime dalyvavo 
draugingų tautų atstovai, New 
Yorko rumunų organizacijų 
vadovai ir Rumunijos draugai, 
amerikiečiai. Tarpe kitų susi-Į 
rinkusius atitinkamu žodžiu 
pasveikino Laisvosios Europos 
pirmininkas William P. Dur
kee. Minėjime taipgi dalyvavo 
Lietuvos Generalinis Konsulas 
Anicetas Simutis su žmčna.

— Gegužės 11 d. Izraelio vai-, 
stybė minėjo 22 metų nepri
klausomybės sukakti. Izraelio I 
Delegatas prie Jungtinių Tautų 
Yosef Tekoah ir Generalinis 
Konsulas Rehaveam Amir su
ruošė priėmimą, kuriame da
lyvavo svetimų valstybių am
basadoriai prie Jungtinių Tau
tų, generaliniai konsulatai ir 
New Yorko žydų centralinių 
organizacijų vadovai. Priėmi
me ‘taipgi dalyvavo ir Lietuvos 
Generalinis Konsulas Anicetas' 
Simutis.

LAIKRODŽIAI IR BRANGENYBtt 
Pardavimas ir Taisymai 

2644 WEST 49th STREET 
T>l.: REpvblJc 7-1 *41

A. & L. INSURANCE & REALTY

Pianistas Mindaugas Mačiu
lis nuo savo muzikos pirmųjų 
žingsnių, būdamas tik 5 metų, 
laimėjo premijas. Atsilankyki
me į šio gabaus pianisto rečitalį 
gegužės 31 d. 4 vai. p. p. Jauni
mo Centre. Bilietai Marginiuo
se — suaugusiems .$3.00, jauni-^«NAUJIENOSE”, —TURI GERIAUSIĄ 
mui $1.50. (Pr). j PASISEKIMĄ BIZNYJE

INCOME TAX
4645 So. ASHLAND AVE. 

LA 3-8775
(Currency Exchange įstaigoj) 
Pigūs automobilių draudimai.

BIZNIERIAI, KURIE GARSINASI

REAL ESTATE AND BUILDERS 
2658 WEST 59th STREET 

PRospect 8-5454

MURO BUNGALOW. 6 kambariai, 
švarus įrengtas skiepas. 60-ta ir 
Francisco.

MŪRINIS 2 po 5. Centrinis sūdy
mas. madernios vonios, gerai įreng
tas skiepas, geriausia Brighton Parko 
vieta.

BUILDERS AND CONTRACTORS 
Namu Statyba Ir Remontas

HEATING CONTRACTOR
įrengiu naujus ir perstatai! senus vi
sa rūšių namo apšildymo pečius ir 
air-conditioning j naujus ir senus na
mus. įrengiu vandens boilerius ir 
stogu tinas (gutters). Darbas atlie
kamas greit, sąžiningai ir garantuotai. 

Apskaičiavimai nemokamai.
Turiu leidimus dirbti mieste ir 

užmiesčiuose.
Domas Žukauskas
HEATING & SHEET METAL

4444 So. Western Ave., 
CHICAGO, ILL. 60609

‘ TeL: VI 7-3447

A.-ABALL ROOFING 
Įkurta prieš 50 metų 

VISOKIUS STOGUS, tinas ir nute
kamuosius vamzdžius sutaisome arba 
naujus Įdedame.

KAMINUS IŠVALOME ir pataiso
me. Nudažome namus iš lauko ir at
liekame “tuckpointing** darbus. Esame 
apdrausti, visas darbas garantuotas.

Skambinkit 
LA 1-6047

įkainavimas veltui, kreipkitės bet kada

SKAITYK "NAUJIENAS” -
JOS TEIKIA GERIAUSIAS, 
TEISINGIAUSIAS ŽINIAS

v ’Į:




